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  الشخصية
  

الجذابة؛ والُمبدعة؛ 
  .والُمؤثرة

  

  
  
  إعداد

  صبحي سليمان/ م 
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  ...أنا وأنت 
  ...بشر عادي يعيش علي سطح تلك األرض 

  ...شخصيتي وشخصيتك 
تختلف الشخصيتان عن بعضهما؛ وذلك لظروف الحياة التي يعيشها كُـالً           

  .منا

  ...أنوا ع الشخصيات 
كن هناك نقاط أساسية تشترك فيها      تختلف الشخصيات من شخص آلخر؛ ول     

فهناك الشخـصية الذكيـة؛ وهنـاك       ... كثير من الشخصيات فيما بعضها البعض       

المبدعة؛ وهناك الشديدة الذكاء؛ كما أن هناك الشديدة الغباء؛ فسبحان اهللا؛ الذي خلق             

  ...فأبدع؛ وخلق من ظهر آدم بشراً كثيراً يختلف فيما بينه 

   ناك ثالث شخصيات يهتم بهم كُل عاقل؛ ويتمنـي أن          ولكنني الحظت أن ه

يكون هو أو أبنائه منهم؛ وهذه الشخصيات هي الشخـصية الجذابـة؛ والمبدعـة؛              
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والمؤثرة؛ فهذه الشخصيات الهامة تستطيع أن تُواجه صعوبات الحيـاة؛ والـصعود            

خصيات فتعال معنا نكتشف أسرار تلك الش     ... بالمجتمعات إلي طريق التقدم والرقي      

الهامة؛ كي تستطيع أن تصير منها؛ أو أن تبدأ مع أوالدك من اآلن ليكونوا جميعـاً                

  ...من المبدعين العباقرة 

وأخيراً أتمني أن يستفيد بهذا الكتاب كُل قارئ؛ وأن يفيد به اآلخرين؛ هدانا             

  .آمين... اهللا وإياكم إلي ِصراطه المستقيم 
  

  مع تحياتي
  صبحي سليمان/ م 
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 اع الشخصياتأنو
لكل شخص منا شخصيته المستقلة؛ والتي ال تتشابه مع أي شخص آخر؛            

            لماء أكـدوا   ولكن بالرغم من هذا اإلختالف الشاسع بيننا نحن بني البشر؛ إال أن الع

 ليس في  ناك تشابه ولو طفيف في شخصياتنا جميعاً؛ كما أكدوا أن هذا التشابه             أن ه

قع ما الذي سيفعله    تصرفات جميعها؛ حيث إنك تتو    في ال الطباع فحسب؛ ولكنه تشابه     

    ؛ وسـنتحدث اآلن عـن   جرد أن تُحدد شخصيتههذا الشخص قبل أن يفعل؛ وذلك بم

  كز علي ثـالث شخـصيات      ر؛ ولكننا سنُ  نتشرة بين بني البشر   أنواع الشخصيات الم

قوة مؤثرة في حياة أصحابها؛ وأيضاً لما لهـا         فقط؛ وذلك لما لهذه الشخصيات من       

  ـ : من أثر علي حياة من حوله

  ـ:  الشخصية المتسلطة  ـ1
 .حقق أهدافهي ـ 1

  .هو صاحب القرار األول واألخير ـ 2

 . )جامل فيه أبداًوواضح وال يجداً صريح حواره  (صريح وسليط  ـ 3

سواء في الغـضب     ...عبر عن مشاعره بقوة وحركة شديدة      ي  )تفائلم /قاتل  م( ـ4

  . ) قاسيفي الحالتينهو و(  أو الفرح

  .مسؤول هادئ ـ 5

  . )شخصية ضعيفة (الشخصية الناتجة من تحت هذا اإلنسان تكون  ـ 6

  ـ : قراطيةالشخصية الديُم ـ 2
  .زء من أهدافه وأهداف أطفالهحقق جي ـ 1
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  . )هذاربى األبناء على احذروا أن ي( يمشي بالتصويت  ـ 2

  .عاطفي ـ 3

  .تفتح اآلراءم ـ 4

  .سؤول بالمشاركةم ـ 5

 وين ما   ...إمعة ... شخصية ضعيفة (الشخصية الناتجة من تحت هذا اإلنسان        ـ 6

  .) تنجذب نحو األغلبية حتى وإن كانت أغلبية فاسدة...ياك وتروح

 ـ : الشخصية االنفعالية ـ 3 
  .حقق أهداف غيرهزء من أهدافه وال يحقق جي ـ 1

  . )يفرض رأيه بعنف( دكتاتوري  ـ 2

  .حواره حاد ـ 3

  . )عبر عن مشاعره بالضرب والسبي( عدواني  /قاتل م ـ 4

  .حسن اإلدارةال ي ـ 5

  ـ:  مالحظة
  . قلبه طيب...قال عنهم هم الذين ي...في األغلب ـ 

 فإنه يضرب بالحزام أو يحرق       شديداً في األغلب إذا غضب هذا الشخص غضباً       ـ 

عرضـة  شخصية مهـزوزة وم   (  اإلنسانالشخصية الناتجة من تحت هذا      و ؛بالنار

 . )لالنحراف

  ـ : الشخصية المتساهلة ـ 4
 . )يش من أجل غيرهعي (حقق أهداف غيره ي ـ 1
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  .شجع اآلراء األخرىي ـ 2

  . ) في قلبه على لسانهالذي (انبساطي في الحوار  ـ 3

  . )بسيط جداً ـ سب ـ  مدح...ل شي عنده عاديكُ (شعبي  ـ 4

  . ) لتحمل المسؤوليةؤهالًليس م (غير جاهز  ـ 5

  . )عرضة لالنحرافشخصية قوية م ( الشخصية الناتجة من تحت هذا اإلنسان ـ 6

  ـ : الشخصية النظامية ـ 5
  . )تتغير من وقت إلى آخر( . ..أهدافه معروفة ولكنها قابلة للتغيير ـ 1

  . )2 = 1 + 1 (قراره يتماشى مع المنطق  ـ 2

  . في الحواريبحث عن الجديد ـ 3

  . ) حدودءل شي لكُ...للضحك حدود( آلي نظامي في انفعاالته  ـ 4

  .مسؤول ولكنه فاقد للحماس ـ 5

 قويـة   ضعيفة اجتماعيـاً   شخصية (الشخصية الناتجة من تحت هذا اإلنسان        ـ 6

  . )رضة لالنحرافعتبر أقل الشخصيات عي  وهو...فكرياً

  ـ : هملةالشخصية الُم ـ 6
  .جد أهدافوال ي ـ 1

  . )ليس مهم من يأخذ القرار (بالي ال م ـ 2

  . )ل الشغل علي أنا كُ... أنا تعبان... دائماًاألعذارم دقي (تعذر م ـ 3

  . ) الخ...آخر غلشُ عندي قدرت ألن  واهللا ما؛ظروفي ما تسمح (دفاعي  ـ 4

  . )ال يتحمل المسؤولية( عمادي  ـ 5
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 من  ؛لالنحراف قابلة   ؛شخصية قوية  ( ذا اإلنسان الشخصية الناتجة من تحت ه     ـ 6

صادقهم حبة التي تُ   والص ؛نتج أبناء قادة ولكن حسب البيئة التي تحتضنهم       ي أنالجائز  

 واآلخر إمام فـي  ... ولكن األول إمام في الصالة...كالهما إمام  ...األخوين:  مثال

خدراتجمع الم.  

  ـ : تقلبةالشخصية الُم ـ 7
  . من أهدافه وأهداف غيرهزءحقق جي ـ 1

  .قراراته سريعة ـ 2

  . وقصير ويمتاز بالسرعةحواره بسيط جداً ـ 3

  .تقلبم ـ 4

  .يتحمل المسؤولية أحياناً ـ 5

 . )تقلبةشخصية م( الشخصية الناتجة من تحت هذا اإلنسان  ـ 6

  ـ: ) خليط بين األنماط السابقة( بدعة الشخصية الُم(  ـ 7
  .وأهداف غيرهحقق أهدافه ي ـ 1

  .مبدأ الشورى ـ 2

  . )...عنده طولت بال( عقالني في الحوار  ـ 3

  .تفائلم ـ 4

  .وتوزيع األدوارشاركة يتحمل المسؤولية بالم ـ 5

عرضـة   وكذلك م  ؛بدعةشخصية م  (الشخصية الناتجة من تحت هذا اإلنسان        ـ 6

  . )رضة لالنحرافولكنها األقل ع ...لالنحراف

 .بدعم الذين يخرجون من منزل نظاميلالنحراف  رضةلشخصيات عأقل امن  ـ 7
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  الفصل األول
  الشخصية الجذابة

ومـن   ؛زيد من توهجها  الشخصية الجذابة هي التي تمتلك المهارات التي تُ       

  ـ : األمور التي تجعل من االنطباعات األولى أهمية قصوى

نهم يميلون إلى تـدعيم      فإ ؛إذا أخذ اآلخرون عنك انطباعاً سلبياً وغير صادق        ـ 1

 وغـض   ؛الحظة سلبياتك  وذلك من خالل تصيد أخطائك وم      ؛هذا االنطباع وتعزيزه  

 . البصر عن إيجابياتك

 فعبر  ؛األولى صادقة  يتوقع اآلخرون وبناء على تجارب سابقة أن انطباعاتهم        ـ 2

إال وهي ال تكذب    . تاريخهم الطويل تعلموا أن انطباعاتهم األولى تكون عادة صادقة        

 . في الحاالت االستثنائية

 فإنك قد تقضي بقيـة عمـرك فـي          ؛سلبياً إذا ما كّون اآلخرون عنك انطباعاً      ـ 3

      عنـاء جشّم نفـسك     فلماذا تُ  ؛تغييره حاولةمحاولة إثبات عدم صدق هذا االنطباع وم 

 أليس من األفضل البدء بانطباع إيجابي ثم تعزيزه بدالً من البـدء بانطبـاع               ؟ذلك  

   ؟م تغييرهسلبي ث

 فهكذا يعمل الـذهن     ؛عن تكوين انطباعات عنك    مكن لآلخرين أن يتوقفوا   ال ي  ـ 4

 فلماذا ال تجعلـه     ؛ ما كون اآلخرون عنك انطباعاً   أن ي  حتم فإذا كان من الم    ؛البشري

  .انطباعاً إيجابياً

  ـ  :خطوات عملية لترك انطباع حسن في اللقاء األول
 . المعلومات الغريبة بعد تثبتتقصي األخبار الجديدة و ـ 1

 . الثقة بالنفس جسر للنجاح ولكسب ود واحترام اآلخرين ـ 2
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وتذكر ؛  ام لغة الجسد وتنوع نبرات الصوت     ومشاعرك باستخد  أفكارك عن عبر ـ 3

 وحركـة   ؛% 38 واالعتناء بالصوت ونبراته     ؛% 7ؤثر إال بمقدار    أن األلفاظ ال تُ   

  . % 55الجسد 

 مـن    وتمد جـسوراً   ؛وحي بالثقة تسامة الصادقة تشع بالدفء وتُ    تذكر أن االب   ـ 4

  .ر موضعها فهي تعني الخفة والسفه ولكن أحذر من االبتسامة في غي؛لفة والوداُأل

زيد مـن احتـرام     اعتن بمظهرك ورائحتك فالملبس الجميل والرائحة الزكية تُ        ـ 5

  .عزز من ثقتك لنفسكوتُ اآلخرين لك

   ؟بةكون شخصيتك الجذاآيف ُت
 جذابـة   ةيتمتعون بشخصي ؛ و  يملكون علينا عواطفنا   اناس أُ صادف أحياناً نُ

ركز سـنُ ؛ و  منا يتمنى أن يمتلك مثل هـذه الشخـصيات         ٍلوكُ؛  خالطونؤثر فيمن ي  تُ

   ـ:عن الشخصية الجذابة  بشكل صريح الحديث عنها

   ـ: المظهر :أوًال 
لمرور إلى القلوب    ويكون بمثابة تذكرة ا    ؛الشكل أول ما يجذب العين    ألن  

 ؛وليه القدر الكافي مـن االهتمـام   وأن نُ ...كان البد من أن نضعه في أول أولوياتنا       

     لكن أقصد األناقـة     ؛ فليس بمقدورنا تغييرها   ؛نا الخلقة وبطبيعة الحال أنا ال أعني ه 

والحـرص   ؛ واالهتمام بالنظافة الشخصية كاألظافر والعناية بالشكل      ؛سن الهندام وح 

سبب الصداع وتثيـر     ألن أغلب العطور الفواحة تُ     ؛عطر هادئ وجميل  على وضع   

 إضافة إلى أن العطور     ؛جالسهم بالضيق شعر من تُ   وبالتالي تُ  ؛عند البعض الحساسية  

درك  وعلينا أن نُ   ؛غلقة ال تصلح للمجالس واألماكن الم     ـ كر فضالً عما ذُ   ـ الفواحة

حقـق هـذه    بتاع أثمن العطور لي   أنه ليس شرطاً أن يرتدي أحدنا أغلى المالبس وي        
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 لكن يتم ذلك من خالل االهتمام بالتناسق بين ألوانهـا حتـى وإن اتـسمت                ؛الغاية

 ؛ فاالبتسامة تعرف طريقها إلى القلـب      ؛بتسماً هاشاً باشاً  حاول أن تبدو م   ف ؛بالبساطة

  . على العكس تماماً من الضحك؛وال تتعارض أبداً مع الوقار

   ـ: ة آداب المجالس:ثانيًا 
ـ  حاول بقدر اإلمكان أن تُ    ما  عندما تجلس مع أحد      ل اهتمامـك وال    وليه كُ

 فقد يكون معـك مـا       ؛ وال تحرص على االلتصاق به     ؛تتشاغل بالنظر إلى األرض   

؛نفره منك ي       ل حركاتك ألنك    وانتبه لكُ  ؛مق وقلل من الحركة وااللتفات فهي دليل الح

 أن تجعل كل تفكيرك في حديث مـن          وحاول ؛قد تغفل وتقوم ببعض العادات السيئة     

قطة وال تستطيع اإلجابة عليها فيأخذ ذلك علـى أن حديثـه             فقد يسألك عن نُ    ؛قابلكي

مالً وال يروق لكم.   

طيل البقاء خاصة    وأال تُ  ؛عند الزيارة حاول بقدر اإلمكان أن تكون خفيفاً       و

ـ جتمع عائلي أو م   نت أنت الزائر الوحيد أو الغريب في م       إن كُ   وعليـك أن    ؛انستج

  حتـى   ؛ منه شخصياً   وأن تكون قدر اإلمكان بدعوة     ؛ناسبة للزيارة تختار األوقات الم

   كثر من زيارته إال إن دعـاك حتـى ال تبـدو            ال تُ فجالستك  ولو رأيت استحسانه لم

 شخصاً م كما يجب عليك أال تجلس إال فـي         ؛مالً يندم على أنه تعرف إليك     زعجاً م 

   .كالمكان الذي يختاره ل

 ؛حاول عدم استخدام هاتفك المحمول بإجراء اتصاالتك أثناء اجتماعكمـا         

ـ   ؛ال تستخدمه إال لضرورة  و وأن ؛نخفض أو للرد على اتصال بهـدوء وصـوت م 

وال تمد يدك لتستخدم هاتفه إال لضرورة وبعد استئذان؛قتضبيكون الرد بشكل م .  
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ذا اسـتأذنت ال     وإ ؛قاطعه لتستأذن باالنصراف أثناء تحدثـه معـك       ال تُ و

 وعليك أال تتحدث أمامه عـن       ؛تتحدث بأي شيء سوى اإلطراء لجميل ضيافته لك       

عطي انطباعاً عنك بأنك    ظهر أخطائه أو هفواته أمام أحد فهذا سي        وال تُ  ؛أحد بما يكره  

   . لمنزلهاًغير جدير بأن يدعوك أحد

 عام الط حضر وإن   ؛حاول بقدر اإلمكان االعتذار   فإن حدث ودعاك للطعام     

 وال تتحـدث وبفمـك      ؛ وال تأكل بسرعة   ؛نت جائعاً كثر من األكل حتى وإن كُ     ال تُ ف

 ؛شاي احرص أال تشرب إال بعد أن يشرب هو من كوبهقهوة أو    وإن قدم لك     ؛طعام

   .فقد يكون فيه ما تكره فيقع في حرج شديد

 وابتعد عن   ؛حاول بقدر اإلمكان عدم النظر لهيئة المجلس وأثاثه بحضوره        

 وال تمد يدك ألي شيء مما       ؛حف ومجالت وأوراق  ضول بقراءة ما حولك من ص     الف

   .تقع عليه عينيك فهذه صفات ذميمة

   فبعض أوضاع الجلوس تعبـر عـن        ؛عتدالً في جلوسك  حاول أن تكون م 

   . وال تمد رجليك في حضرته وال تضع رجالً على رجل؛سوء األدب

عند االنصراف ال تخرج قبله      و ؛سابقه إلى الدخول  عند بداية الحضور ال تُ    

   .رصة في أن يصلح من شأن مكان مروركلتمنحه الفُ

عود نفسك على السيطرة على تصرفاتك واالبتعاد عن العـادات الـسيئة            

ثير االشـمئزاز   نفرة تُ  فهي أعمال م   ؛كالعبث في األسنان واألذنين واألظافر واألنف     

 ؛غلقاً أو سده بيدك   أبِق فمك م  فتطع  ن لم تس  إ و ؛ظهر التثاؤب  وحاول أال تُ   ؛واالستقذار

؛رفاًفالتثاؤب صفة مذمومة شرعاً وععبر عن قلة الذوق واألدب وفتح الفم فيها ي.  
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   ـ: آداب الحديث :ثالثًا 
   حاول أن تكون م نصتاً وم     وفكر جيداً في    ؛تحدثاًستمعاً أكثر من أن تكون م 

 وال تتحدث فيما ال تفقـه       ؛دفرداتك بشكل جي   وانتق م  ؛صفة كالمك قبل أن تنطق به     

 ولكن تحدث بـشكل     ؛ وال ترفع صوتك   ؛به أو ما ال يتوفر لديك معلومات كافية عنه        

حدثك بحديثك حتى وإن كان لديك توضيحاً أو اعتراضاً         قاطع م  وال تُ  ؛هادئ وطبيعي 

نـت  كثر من االعتراضات حتـى وإن كُ       وال تُ  ؛ما لم يتوجه لك باستيضاح أو سؤال      

 وحـاول   ؛بد فاعالً فحاول أن يكون ذلك بطريقة لطيفة ولبقة        نت ال  وإن كُ  ؛على حق 

بادر في فتح مجـال جديـد        وال تُ  ؛أن يكون الحديث في نفس المجال الذي حدثك به        

 وإن  ؛ناسبه أو يمـسه    فقد تتحدث بما ال ي     ؛جالسللحديث حتى تعرف توجهات من تُ     

 وال تحرص علـى     ؛شيقبد من أن تبدأ أنت الحديث حاول انتقاء الموضوع ال         كان ال 

   وال تحرص علـى     ؛صدق حتى وإن كان ذلك حقيقياً وحدث بالفعل       التحدث فيما ال ي 

 وابتعد عـن الغيبـة      ؛شارككرصة في أن ي   جالسك الفُ  وأعط من ي   ؛اإلسهاب بحديثك 

إن كان لقاءكما هو األول فال تتحدث كثيراً عن نفـسك         و .والنميمة وكثرة االنتقادات  

 وعليك أن تتحدث بكلمات     ؛ وال تتكلف ما ليس فيك     ؛ه نرجسياً حتى ال تبدو في نظر    

كثر من الحديث عـن      وأال تُ  ؛ركز أفكارك حتى تبدو أكثر ثقة بنفسك       وأن تُ  ؛مفهومة

 وابحـث عـن     ؛عملك وحياتك الخاصة فتبدو ثرثاراً ليست لـديك أي خـصوصية          

شتركةمجاالت الحديث العامة الم .  

ناك أموراً خاصـة ال يليـق بـك         هفحتى وإن كانت لقاءاتك معه كثيرة       

 وإن حاول هو    ؛ وال تسأل أيضاً في أموره الخاصة      ؛الحديث عنها في حياتك الخاصة    
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حاول أنت أن تبتعد في حديثك عن الخوض فيها حتـى وإن كانـت              فالحديث عنها   

هناك مشاركةناسبة للم.  

   ـ:حبة حقوق الُص: رابعًا 
      ن التعامل بعد أن تخطينا مرحلـة       سنصل اآلن إلى المرحلة الثانية من ح

 فمن الـسهل علينـا أن       ؛ لنعرف حقوق وحدود اآلخرين وال نتعدى عليها       ؛التعارف

 نكسب ح   ؛ وإليك عدداً مـن     حافظة على هذا الرصيد هو الصعب     ب الناس ولكن الم

  ـ: النقاط الهامة التي تُحدد حدود الصحبة الجيدة 

 وأن ؛ظة على ما يـدور بينـك وبيـنهم   حافإن من أهم حقوق رفاقك عليك الم ـ  1

 واألدب  ؛ وأن تبتعد عن المزاح الثقيل والكـالم الجـارح         ؛تحفظ لهم الود واالحترام   

والتهذيب مطلوبان مع جميع الناس حتى األقارب منك مهما بلغت درجـة العالقـة              

 ولتعلم أن الناس كالمرآة ال يعكسون       ؛ فمن يزرع الحب ال يجني إال الحب       ؛والقرب

  .ا يقع أمامهمإال م

 ؛ فهي تجعلك منبوذاً يتجنبك اآلخرون؛حاول أن تبتعد عن األنانية وحب الذات ـ  2

 واألمر قد يبدو صعباً لكنـه       ؛وحتى وإن ابتليت بها حاول أن تتخلص منها بالتدريج        

 فـالحلم   ؛ ودرب نفسك على ضبط أعصابك واالبتعاد عن الغـضب         ؛ليس مستحيالً 

   .ن الناس في الدنيا ومن اهللا في اآلخرةمصدر سعادة لك ألنه يقربك م

 وإن أخطـأت    ؛ وال مستكبراً وال بخيالً    ؛ وال متبرماً كثير الحجج    ؛ال تكن لواماً  ـ   3

 وتعامل مع اآلخرين بصراحة ووضوح متلمساً اللطف واللين فيها          ؛فبادر باالعتذار 

سـمات   وعليك بالحياء والتواضـع فإنهمـا مـن          ؛ومبتعداً عن الوقاحة وقلة الذوق    
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 ؛ وحاول أن تبتعد عن نقل األخبار السيئة حتى ال يربط الناس بينك وبينهـا              ؛األنبياء

  .وتذكر أنه ليس كل ما يعلم يقال

 ؛ وال تحرج أحداً؛طلب منك المساعدةتعأوناً مع الناس عندما يحاول أن تبدو م ـ  4

 فـي    وال تـنس المواسـاة     ؛واحرص على استغالل المناسبات السعيدة في التهنئـة       

   . ففي هاتين الحالتين ترسخ األفعال والمواقف في األذهان؛األحداث المؤلمة

 وإن حدث وإن صادف لك حاجـة  ؛اختر األوقات المناسبة دائماً لطلب حاجتك ـ  5

عند أحد وكان الوقت غير مناسباً فغض النظر عن طلبها فإن تفقدها خير لك من أن                

  .تفقد معها عالقتك بأحد

قفاً أو جالساً مع مجموعة وأردت االنصراف فاستأذن وال تنصرف إذا كنت وا ـ  6

 وإذا توقفت عند بـائع الـصحف وشـدك          ؛فجأة حتى وإن لم يكونوا يتحدثون معك      

 وإذا  ؛ بل خذها وأدفع ثمنها ثـم أقرأهـا بعيـداً          ؛عنوان في أحدها فال تلتقطها لتقرأ     

رق النظر إليها لتقـرأ     جلست إلى جوار أحد يقرأ كتاباً أو مجلة أو صحيفة فال تست           

  .فهذا السلوكيات غير مقبولة في كل المجتمعات

 ؛إذا هاتفت أحد معارفك فال تطيل الحديث معه وأسأله عما إذا كان مـشغوالً  ـ  7

وإذا هاتفك أوجز في كالمك وال تتحدث معه في أمور يطول شرحها فقـد يكـون                

  .لمحادثة في يده دائماًمشغوالً ويخجل أن يعتذر منك وحاول أن تجعل أمر إنهاء ا

إني ألعلم يقيناً أنكم تحملون القدر الكبير من الصفات الجميلـة لكـن لـيس     ـ  8

 وأعلم أيضاً أن أغلب ما أتيت على ذكره سابقاً          ؛بمقدور أحدنا أن يكتفي من الفضل     

 ؛ وال يوجد نجاح بال جهـد      ؛ لكن ال توجد سعادة بال تعب      ؛هو من الصعوبة بمكان   
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 ولنضع في اعتبارنا أنه ليس شرطاً أن نطبق         ؛محفوف بالمصاعب فجني حب الناس    

 وكلما رغبنـا فـي االسـتزادة        ؛ لكن لنأخذ منها ما نستطيع     ؛جميع الصفات الجليلة  

 إن محبة الناس لكـم      ؛ ولنجعل التطبيق على مراحل    ؛وزيادة الرصيد ضاعفنا العمل   

  .نعمة وسعادتكم بها ال تضاهيها سعادة

 واالستحواذ على ثنائهم ؛ي االستئثار بإعجاب اآلخرينفي كل شخص رغبة ف ـ  9

 لـم   إذا ؛ يتبدد كالدخان في الهـواء     اإلعجاب ولكن مثل هذا     ؛سمة من سمات الحياة   

  ... وأهم عنصر في جمال الروح هو الجاذبية؛يسانده جمال الروح

    مقومات الشخصية الجذابةأهمشكل  قواعد ُت10
  ـ :  عدم البوح بالمتاعب الخاصةـ 1

وال يمكن له    اإلنسان في    عناصر موجودة أصالً   ؛زن واأللم والضيق  فالح 

 ولكن البد من إخفائها أو تقليلها قدر اإلمكان حتى ال يسأم اآلخـرون        ؛التخلص منها 

  .نهم غير مجبرين على المشاركة في أحزانناأل

   ـ:  فهم اآلخرينـ 2
 ومن الم الشخص مجامالً ن يكون   أ و ؛اآلخرينحاولة فهم مشاكل    ستحسن م 

 كما يجب احتـرام أحـزان       ؛أيضاً بل في الصغيرة     ؛ليس فقط في المناسبات الكبيرة    

  .اآلخرين وإبداء السرور في أفراحهم

   ـ:  علم االستماعـ 3



  

  
  
20 

 الن الشخص الذي يتقن فـن       ؛فاالستماع لآلخرين يكسبك الثقة والجاذبية    

 حريـة   لآلخرينأن تترك   االستماع األحاديث اآلخرين يكون محبوبا منهم كما يجب         

  .الحديث ثم تشارك فيه بعد ذلك

   ـ:  عدم التعالي على اآلخرينـ 4
ويعتقد الكثيرون في قرارة أنفسهم انهم ال يقلون عن اآلخـرين فـي أي              

 ويتمثل ذلـك فـي طريقـة        ؛ لذلك فالتعالي عليهم قد يؤثر على عالقتهم بك        ؛شيء

  .اآلخرينكسب صاحبه دائما محبة  بينما التواضع ي؛الحديث والتصرف غير الالئق

   ـ:  إظهار اإلعجاب في الوقت المناسبـ 5
 فاإلنسان ؛ درجة النفاق  إلىإن كل إنسان يحب أن يتلقى المديح ولكن ليس          

 ولكن يفضل أن تظهر     ؛ المجاملة وإظهار اإلعجاب الذي يجدد الثقة بنفسه       إلىيحتاج  

  .ناسب وبالطريقة المناسبة في محله بكلمة مخلصة وفي الوقت الماإلعجابهذا 

   ـ:  التفاؤل المعقولـ 6
 ؛ فهو يجعل اآلخرين يرون العالم بمنظار الواقـع        ؛والمتفائل محبوب دائماً  

 ؛ولكن هذا التفاؤل يجب أن يكون في حدود المعقول وان ال يتطرق إلـى الخيـال               

ـ       األمل  ولكنه يجدد دائماً   ؛والمتفائل ال يعترف باليأس    دود  في حل مشاكله وفـي ح

  . الموجودةاإلمكانيات

   ـ:  تقبل مالحظات الغيرـ 7
من الجيد استقبال مالحظات ونقد اآلخرين برحابـة صـدر خاصـة إذا             

صدرت عن أناس مخلصين ال يبغون سوى المساعدة الحقـة وقـد تـصدر هـذه                
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 ولكن في الحالتين من المستحسن أن تتقبل ما يوجـه           ؛المالحظات من أناس حاقدين   

 مع ما يفرضه ذلك من التحكم       ...ة أو نقد بابتسامة ومهما كان الثمن       من مالحظ  إليك

  .بالعقل والسيطرة على المشاعر

   ـ:  التفكير بنفسية مرحةـ 8
 ؛ من األفضل أن تكون نفسيتك مرحة وهادئة       ؛عند التفكير في موضوع ما    

 أما عندما تكـون نفـسيتك       ؛ليتسنى لك البت في األمور بطريقة سلسة وغير معقدة        

  . حتى ال يشوب النتيجة الخوف والقلق؛يبة فال تحاول أن تحسم في أمر ماكئ

   ـ:  التفكير والتصرف بنفسية الخيرـ 9
 وإذافحتى تكون ذا شخصية جذابة البد أن تتصرف دائماً بنفسية الخيـر             

 من   فانك بدون صفة الخير ستفقد عنصراً هاماً       ؛كنت تتحلى بجميع الصفات السابقة    

  . عناصر الجاذبية

  ـ : خيرًا الصراحةأ وـ 10
 فهي واجبة في التفكير مع      ؛ الصراحة صفة أساسية من صفات الجاذبية      إن

 أما الشخصية ذات الـوجهين أو المحبـة لـذاتها           ... وفي التفاؤل مع الغير    ؛النفس

    ؟ جذابة... فهل ستكون برأيك؛والمشاكسة لغيرها

   الشخصية الجذابةسمات
  ـ:   جوانب في حياتك4شخصيتك فعليك تنمية إذا أرت تحقيق التوازن في 

 .وهو صلتك باهللا عز وجل وكيفية تقويتها: الجانب الروحي  ـ 1

 .وهو صلتك مع عائلتك وأقاربك وزمالئك: الجانب االجتماعي  ـ 2
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 .) وما تتعلم باستمرار؛ ما تشاهد؛ما تقرأ(أي التنمية الثقافية : الجانب العقلي  ـ 3

 . وما إلى ذلك؛ وغذاء صحيأي العناية بجسدك من رياضة: ي الجانب الجسد ـ 4

     هذه المادة   و ؛كون خلالً في توازنك في حياتك     أي خلل في هذه الجوانب سي

 .غذيك في الجانب االجتماعي فقط فعليك االلتفات للجوانب األخرىتُ

 ؟ ما هي المغناطيسية االجتماعية
كنك تجد شخصاً واحداً بيـده       ول ناسأحياناً قد نجد مجلساً فيه الكثير من ال       

يهاً أو   كأن يكون وج   ؛نجذبين إليه نصتين له م   والبقية م  ؛طب اللقاء محور المجلس وقُ  

نجذبين إليـك فـي     إذا أردت أن يكون من حولك م      ؛ و كبير عائلة أو صاحب سلطة    

  ـ :  صفات3مجلس ما فليكن لك 

  ـ : المعلومة الجديدة ـ 1
فيد فكن فـي قمـة الهـرم         هو جديد وم   ل ما الناس بطبيعتهم ينجذبون لكُ   

 .ودعهم يستمعون إليك باهتمام ولكن وثِّق وال تنقل اإلشاعات

  ـ : الحيوية في الطرح ـ 2
 .منهتذكر أن الشخص شبه النائم أثناء كالمه يمل من حوله 

  ـ : الجرأة في خطاب اآلخرين ـ 3
 الخجل والتردد يقضي عليك حتى لو كُ      ف ؛قيمونكالناس ي قـاً فلـن    حنت م

 . من الناسيلتفت إليك أحد

  ـ:  هم حولكتعينة على تقدير الناس لك والتفاقطرات ُم
  ـ : القطرة األولى
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إن الشعب الخليجي بشكل عام      : استعمل سالح التشجيع واقتنص المواقف    

 فنحن مـاهرون فـي نقـد        ؛يعاني من ضعف الخطاب اإليجابي مع بعضه البعض       

 لكننا في المقابل قلما نـشجع       ؛ننا وأبنائنا وأصحابنا  اآلخرين وتثبيطهم حتى مع إخوا    

  .طفالً صغيراً أو صديقاً مقرباً

أسألك سؤاالً خالل اليومين الماضيين كم مرة شجعت شخصاً أو أثنيـت            

 خالل اليومين الماضيين كم مرة نقـدت  ؛أسألك سؤاالً آخر   ؟ عليه وشددت على يده   

 قُـراء  من ال  % 80ني أكاد أجزم أن     إن  ؟  أو جهة أو مارست عملية التثبيط      شخصاً

فـي  ة  ب أن تعلم أن من أهم حاجات الفطر        يج كما.. .تفاعلوا أكثر مع السؤال الثاني    

 أمسك العبارة األخيـرة وحـاول تعزيزهـا فـي          .اإلنسان هي حاجته لتقدير ذاته    

 واترك روح التثبيط والنقـد      ؛ركز على الخطاب اإليجابي تجاه اآلخرين     و ؛اآلخرين

النبي ركز وهذا ما ؛ستمرالم  ـ : في خطابه مع أصحابه  

ل أمة أمـين     لكُ ؛ الصديق أبو بكر   ؛الزبير بن العوام   لكل نبي حواري وحواري    ـ 

خاطب اهللا به عـز وجـل        وما أجمل تلك اآليات التي ي      ؛وأمين هذه األمة أبو عبيدة    

 أنبيائه م   واألذى مـن    واسياً لهم تارة أخرى وهم في أشد التعـب        شجعاً لهم تارة وم 

  (:   نجد هـذا فـي قولـه    ؛أقوامهم

 وتجـد   ؛للنبي    )4:  القلم(  )   

ــه  ــالى قولـــ    إ(: تعـــ
   

   
أيوب عليـه   لنبي اهللا   ؛ وذلك    )44:  ص ( )  

  ⌧( :وقولـــــــه ؛ الـــــــسالم
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⌧ ⌧  

 55:  مــريم ( )   

  ...إسماعيل عليه السالم  لنبي اهللا؛ وذلك)

ك وبيده تقدير الدرجات الشهري وفيه عشرة مواد مثالً سبعة          اإذا أتاك أخ  ف

  قدير جيد جداً الذي يحصل عادة أنك        وواحد بت  ؛متاز واثنان بتقدير جيد   منها بتقدير م

متاز لماذا لم يرفع تقدير جيد جداً إلى م       ف ؛عاتب أخاك في الحصول على تقدير جيد      تُ

وتوجه اللوم منها ولكن لألسـف        مواد لم تعجبك   3تجد أنك تنظر إلى      و ؟ ...وهكذا

 أنت تنسى الجانب المشرق من الموضوع وبدالً      ف ؛ لذا تنسى سبعة مواد بتقدير ممتاز    

؛ ريد االبتعاد عنه  غة الحوار السلبي مع الطرق اآلخر وهذا ما نُ        مارس لُ من تعزيزه تُ  

؛ رى فيك نوراً يسطع بريقه في الغد      ل له إنني أ    وقُ ؛سيراشجع أخاك في مستواه الد    ف

شـجع  و ؛ل له إني أرى فيك صفات قلما أجدها عند آخرين         شجع صديقك وقُ  وأيضاً  

 بل شجع نفـسك     ؛ يتمنون أن يكون لهما والدان مثلي      مالئيإن ز :  ل لهما والداك وقُ 

الحمد هللا والفضل   :   وإن أصبت فقل   ؛فيدةل هذه تجربة م   أخطأت فقُ  وأثن عليها فإن  

 . علي هذه النعم الكثيرةهللا وحده

م بتجربة اليوم واختر عشر كلمات توجهها لـشخص مـا أو أشـخاص              قُ

اإلنسان يحب أن     فإن ؛ت اآلخرين  ولكي تلقى تفاعالً طيباً ركز على إنجازا       ؛آخرين

فإنك س  دينك فإذا كان هذا     ؛ اآلخرون إنجازاته وأعماله   قدري   ذهلة التي  ترى النتائج الم

 ."ترى جرب اليوم وس" ها دون أن تدري حققتُس

 ـ : القـطـرة الثانية
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دخـل  ؛ ولقد   م ال أنت   وتحدث عن اهتماماتهم ه    ؛خاطب مشاعر اآلخرين  

  ـ: قال له أبو أمامة فقالسجد فإذا هو برجل من األنصار يذات يوم الم  الرسول

   ؟ ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصالة:  يا أبا أمامة ـ 

لته أذهبه اهللا   علمك كالماً إذ أنت قُ    أفال أُ  ـ:   قال ؛هموم لزمتني يا رسول اهللا    :  قال

قل إذا أصبحت وإذا    ـ  :   قال ؛لت بلى يا رسول اهللا    قُ:  همك وقضى عنك دينك قال    

 ومـن غلبـة     ؛ ومن العجز والكسل   ؛الهم والحزن  اللهم إني أعوذ بك من    :  أمسيت

 .ففعلت ذلك فأذهب اهللا همي وغمي وقضى عني ديني:   قال؛الدين وقهر الرجال

 وماذا  ؛ضايقه في هذا الحديث كيف سأل الرسول أبا أمامة ما الذي ي           الحظ

تنافس كثيراً في الحديث عـن أنفـسنا        ن مع اآلخرين    حواراتنا االجتماعية  في   ؛أهمه

 عن أحواله واهتماماته هـو ال       قابل ولكن قلما نسأل الطرف الم     ؛ومشاكلنا وتجاربنا 

  ـ : ؛ حيث قالويتكلم أحد الكُتاب عن حادثة حدثت له ...نحن

 ومتى سيصدر   ؛ما اتصلت بدار نشر أسأل عن كتاب لي ما هو حال طباعته           عندـ  

ل قـسوة وتـذمر     ختص يرد بكُ   وجدت المسئول الم   ؛ما يتعلق بالكتاب  موغير ذلك   

تـبهم  مثلي دائماً يسألون عـن كُ       فكرت في حاله فوجدت أن الكثيرين      ؛وشدة لهجة 

 ؛ فوجدت أنه قد تبرمج أن يرد بمثل حـالهم         ؛ ويشكون التأخير  ؛الحظاتهمويبدون م 

لديه وعن ضـغوط    فغيرت من أسلوبي معه فبعد أن اتصلت به سألت عن حاله ووا           

صدقون أنه تغيـر   وقد ال تُ؟  وهل سيأخذ إجازة في هذا الصيف أم ال  ؛العمل عندهم 

 بـل ال  ؛نت من القالئل الذين يسعد بالحديث معهـم  وقد كُ ؛ درجة 180أسلوبه معي   

الحظات قد  خبرني عن الكتاب وعن أي م     لت أنه هو الذي يتصل وي     أفشي سراً إن قُ   

فعل ذا  ماوالديه و  أسأل عن    ؛ن ينجذب إليك الطرف اآلخر    ريد أ هل تُ  ...تطرأ عليه 
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م اطرح مـا     ثُ ؛واجهه من ضغوط هذا اليوم     أو ما ي   ؛في دراسته هذه األيام أو العمل     

 . وستسرك النتائج؛جربو ؛ريد طرحهتُ

 ـ : القطرة الثالثـة
  ـ : اعتن بحقوق اآلخرين تحصل على تقديرهم لك

 ؛اً أو كتاباً أو قرص حاسب آلي      سبق أن استعرت من أحد مرة شريط       هل

فقد كثيراً   إذا كانت اإلجابة فسوف ن     ؟ ثم تأخرت عن إرجاعه دهراً طويالً أو نسيت       

اقترض ماالً من أحـد رده       إذا  لقد كان من هدية   ف.. .من رصيدك لدى اآلخرين   

رحم اهللا امرًأ سهل البيع سهل       ـ :   ألم تسمع حديث النبي    ؛وزاد عليه إكراماً له   

  )رواه البخاري(                .راء سهل القضاء سهل االقتضاءالش

 ؟ آيف تجعل من نفسك شخصية جذابة
  ـ: كما يلي   هيالجذابةقومات الشخصية ن مإ

  ـ:   البساطة وعدم التكلف:أوًال 
 هي  ؛ة كالم معينة  قتتكلف طري  وال فالشخصية الجذابة ال تتصنع حركات    

صميم كيانهـا وعـن       وكالمها وتصرفاتها عن   الشخصية التي تصدر في حركاتها    

 . فهناك فرق شاسع بين السلوك المستعار الذي يتسم بالتقليد؛جوهر ذاتها

 ولكنك في تقليدك لهم تكون كمن يرتدي        ؛قلدهمثالً يعجبك سلوك غيرك فتُ    

 فإذا لـم    ؛ والحركات والكالم والتصرفات كالمالبس    ؛ر مقاسه على غي مالبس غيره   

 ؛ فال تستعر إذاً ما لغيرك     ؛ فإنك تبدو غير أنيق عند استخدامك لها       ؛تكن على مقاسك  

 .عبر عن شخصيتك ال عن غيركبل استخدم حركاتك وكالمك وتصرفاتك التي تُ
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  ـ :  الصدق مع اآلخرين واألمانة على حقوقهم:ثانيًا 
ين  فالكذاب هو نفسه غير األم     ؛ أبداً يفترقانإن الصدق واألمانة صنوان ال      

تلكات أو حقوق غيرهمعلى م. 

  ـ:   القدرة على التصرف:ثالثًا 
 فالكثير مـن النـاس      ؛الشخصية الجذابة هي الشخصية التي يعول عليها      

  فمثل هؤالء ال   ؛لطة أو المال ولكنهم يعجزون عن التصرف      تكون بأيديهم الس  عتمد ي

النـاس   من   كثيراًلذا فإن    ؛أصدقاءأن يكونوا    ايصلحو نهم ال إف ؛د بهم عتي عليهم وال 

حقق فـي   تُ  أن اً إذ حاول ف .قيمون رابطة صداقة بهم   ي  عنهم وال  من حولهم  ينصرف

ـ  ؛تكلف فيما تقول وفيما تعمـل     ن بسيطاً غير م   كُف ؛نفسك هذه الصفات الثالث    ن وكُ

ن أخيراً شخصية قـادرة علـى        وكُ ؛ وأميناً في تصرفاتك معهم    ؛اآلخرين مع   صادقاً

   نك بهذا تصير شخصية جذابة يندفع نحوك النـاس     إ ؛ختلفةالتصرف في المواقف الم

  ...رى الصداقة معها وعقد ع؛ بهالالرتباط

  ـ : امنح اآلخرين الرغبة في التعرف إليك:  رابعا
نحهم الرغبـة فـي أن       هي أن تم   ؛إن أفضل طريقة لكي يتقّبلك اآلخرون     

    ؟لماذاأتدري .. .يتعرفوا إليك

 وألن االهتمـام    ؛ األولى بنفسه  لدرجةا يهتم في    ؛ أياً كان  ؛ل شخص ألن كُ 

 الذي ي  مكنه أن ي      نحن جميعـاً   و ؛ عن الغرض  نزهاًبديه نحوك ليس دوماً عفوياً وال م

 .ريد ذلك نصر البشري تُ  حافظة على الع   ان غريزة الم   ؛خلوقون على هذه الصورة   م



  

  
  
28 

 يكفي فحسب عرض شيء على اآلخـر لكـي   وأنه ؛ولكن ال تنس أننا جميعاً الباعة   

صغي إليكي.  

   ؟صبح شخصية جذابةآيف ُت
اإليمان والثقة بالنفس أعظم صفتين إيجابيتين تكسبان اإلنـسان مرونـة           

ؤدي بالتبعية إلى الثقة بالنفس     اإليمان ي و. ذهنية عالية وقدرة على التفكير والتصرف     

 مـشددين  ؛وهي أعظم صفة إيجابية تكسب اإلنسان القدرة على التفكير والتـصرف  

ألن ما يفكر به اإلنسان      ؛ة استخدام قوة العقل لفائدة اإلنسان ومصلحته      على ضرور 

  .  على صحته وسالمة جسمه مباشراًيؤثر تأثيراً

 في الجلوس بهدوء وإغماض العيـون مـع         ؛وتتلخص عملية االسترخاء  

 ثـم االنتظـار دقيقـة أو        ؛إسناد الظهر ووضع القدمين بشكل مستقيم على األرض       

 وذلك بالتركيز على إرخاء كل جـزء  ؛وضع استرخاء صحيح  دقيقتان للوصول إلى    

  .  إلى القدمين من الوجه وتدريجياً بدءاً؛من الجسم على التوالي

وة مق وبشكل ثابت مع تركيز االنتباه على قُ       ي التنفس بع  هالمرحلة الثانية   

 والتفكيـر   ؛ وعند الشعور باالسترخاء   ؛التنفس عند تدفق الهواء إلى الداخل والخارج      

  . في الحاضرإيجابيةبصورة 
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  الفصل الثاني
 الشخصية المؤثرة

  ـ : الطريق إلى الشخصية المؤثرة
كثيراً ما نسمع في أوساطنا أن فالناً من الناس لـه قبـول إذا              نحن نسمع   

 وكثيراً ما نسمع ما يتناقله الناس فيقولون إن فالناً          ؛تكلم وله استجابة إذا وجه وأرشد     

مه أثر السحر في النفوس أو أنه يستطيع أن يغير في األفكار ويقوم في السلوك               لكال

 فيقولون حينئذ أن فالناً مؤثراً أو أن له شخصية مؤثرة وال شك أن هذا               ؛ونحو ذلك 

  ـ :  أن التأثير نوعانابتداءالتأثير مهم جداً ينبغي أن نعلم 
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 . إيجابي:األول 

 . سلبي :والثاني

 ونعني به ما يحتاج الناس إليه مـن         ؛هو عن التأثير اإليجابي   وحديثنا إنما   

تعليم لجاهل أو توضيح وتبيين لمخطأ أو ردع لعاصي أو نحو ذلك مما يوجه بـه                 

 ونحن إذاً نتحدث عـن      ـ  عز وجل  ـ  بإذن اهللا  واإلصالحالناس إلى طريق الخير     

ما نحـب وكمـا     التوجيه والتعليم والدعوة واإلرشاد وكيف يمكن أن تكون مؤثراً ك         

 وابتداء فإن عناصر التأثير يمكن جمعها في ثالثـة          ؛نرغب أن نراه في واقع حياتنا     

  ـ:  أمور أساسية

 . الميل العاطفي والقبول النفسي:أوًال 

 . اإلقناع العقلي والحجة العلمية:ثانيًا 

 . القدوة الحية والنموذج المتحرك:ثالثًا 

 ـ : ول النفسيالميل العاطفي والقب: العنصر األول 
 فلذلك البد من    ...نسوا به آ ممن أحبوه ومالوا إليه و     إالإن الناس ال يقبلون     

هـذا الميل النفسي والقبول العاطفي الذي هو المدخل الرئيس الذي يقع به القبـول              

 فقد يكون المـرء     ؛ ولكن المحبة والميل وحده ال يكفي      ؛ والتأثير واالستجابةوالتلقي  

 ألنه لم يقتنع بما وجهه إليه أو لم يرى الحق فيما            ؛ال يستجيب له   ولكنه   ؛محباً آلخر 

 .نبهه عليه

 ـ :  العقلي والحجة العمليةاإلقناع: العنصر الثاني 
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 ومن هنا نحتاج أيضاً إلى اإلقناع العقلي        ؛ العقل العاطفةالبد أن يضم إلى     

 ؛ أيما سلطان   مهم جداً ألن الحجة والبرهان لهما سلطان       أمر وهذا   ؛والحجاج العلمي 

 فلو كان هناك ميـل بـال إقنـاع ال           ؛وأيضاً ينبغي أن نعرف أن األمران متالزمان      

ـ          االستجابةتحصل   ونـوع مـن    ره   ولو كان هناك إقناع وإقامة حجة لكان هناك نف

  . فكذلك ال يحصل هذا؛االنقباض

 ـ : القدوة الحية والنموذج المتحرك: العنصر الثالث 
و القدوة الحية والنموذج المتحرك فهـو عامـل         ثم يأتي العامل الثالث وه    

 والميل تأججاً ويزيد إحكام القناعة العقليـة        العاطفة فهو يزيد    األولينيدعم العاملين   

األطراف فيقع حينئذ التأثير المطلوب ونعلم أثر القوة ونشير في ذلـك             ويجمع بهذه 

سوء جلسوا على باب    علماء ال ـ   : إلى قول ابن القيم في فوائده رحمه اهللا عليه قال         

 فكلما قالت أقـوالهم     ؛الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم        

 فلو كان ما دعوا إليـه حقـاً كـان أول            ؛هلموا قالت أفعالهم ال تسمعوا منهم      للناس

ثـم نحـن    . قطاع طرقالحقيقة فهم في الصورة أدالّء وفي    ؛ هم ؟ المستجيب له أي  

 ألن كثيراً من الناس يشكون بـأن هنـاك          ؛ على حصول هذا التأثير    جميعاً نحرص 

 ويـرون أن التـأثر      ؛خطباً ومحاضرات ودروساً وأمر بمعروف ونهياً عن منكـر        

 فنحن نحرص على هذا التأثير ووقعـه علـى          ؛دون هذا كله وأقل منه    واالستجابة  

  .النحو المطلوب ألمور كثيرة

  من فوائد التأثير
 ـ :  األجر والمثوبةحصول: األثر األول 
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  .ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خير لك من حمر النعمـ : قال  ألن النبي 

  .من دل على خيٍر فله مثل أجر فاعلهـ :  وقال 

 . العمليةواالستجابة الفعلي االمتثالويقع هذا األجر عندما يقع 

  ـ:  سبب لنزول الرحمة: األثر الثاني 
العملية باالستجابة والتأثر هو سبب      ر في الصورة  وكذلك ألن انتشار الخي   

 على هذه األمة التـي      ـ وتعالى سبحانه   ـ من أسباب تنزل رحمة اهللا ورضي اهللا      

 .وتعالىربما سارت وقتاً طويالً في غير مرضاته سبحانه 

  ـ  :مغالبة وتحجيم: األثر الثالث 
ه عالي ووسـائله     فالباطل صيت  ؛مغالبة ألهل الباطل وتحجيماً آلثار الفساد     

 ؛ وما يزال يفعل في العقول العواطف فعلـه        ؛كثيرة وحججه متنوعة وأساليبه متباينة    

 يكون في أعظم صور     األمرن  إوإذا لم يحصل في ذلك ما يقابله من الحق والخير ف          

 . التي تحتاج إلى أن ننتبه لهاالخطورة

  من أضرار عدم حصول التأثير
 ـ : يم الخاطئة المفاهانتشارمنع : الضرر األول 

ثم من جهة أخرى عندما ال يحصل التأثير نجد هنـاك بعـض المفـاهيم               

يحكمون بفساد الناس والمجتمعات علـى        وبعض الناس على سبيل المثال     ؛الخاطئة

 ؛ فإذا به أحدهم يقول هؤالء ال خير فيهم وهؤالء ال يستجيبون           ؛وجه القطع والعموم  
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 ثم مـع ذلـك لـم        ؛م وأقمت الحجة عليهم   ألنني وعظتهم وأثبت له   :  يقول   ؟ لماذا

 ومن هنـا    ؛تقبلهم  وفي أسلوبك ال في    ؛ نقول قد يكون فيك الخطأ ال فيهم       ؛يستجيبوا

 وقـد  ؛خـاطئ ندرك خطورة عدم حصول األثر ألنه يفضي ببعض الناس إلى قول   

  .من قال هلك الناس هو أهلكهم ـ: كما في صحيح مسلم  قال النبي 

  .هلكَهم أي حكم عليهم بالهالك من غير بينّةأي أشعرهم هالكاً أو أ

 ـ : اإلحباط واليأس: الضرر الثاني 
 فال يقـع    ؛هذا الذي يدعو ويذكِّر وال يتصور بعض التصورات المطلوبة        

 يقع في نفسه إحباط ربما تسلل إلى قلبه اليأس فقِنط مـن النـاس               استجابةحينئٍذ له   

الخير وتضعف األعمال التي تدعو إلى       حينئٍذ تقل األصوات الداعية إلى       ؛واعتزلهم

 ألن فاعليها أو القائمين بها توقفوا من أثر عدم رد الفعل وقد يكون              ؟ اإلصالح لماذا 

هذا الموضوع فـي      هذه المقدمة أحببت أن أجعلها بين يدي لب        ؛هناك خطأ عندهم  

 وهنـاك   ؛المحطات التي نقف فيها للوصول في هذا الطريق إلى الشخصية المؤثرة          

  ـ: ذكر ما تيسر مما عددته فيها نذكرها ثم نان محطات ثم

 . التميز اإليماني والتفوق الروحاني:المحطة األولى 

 .الزاد العلمي والرصيد الثقافي: المحطة الثانية 

 .رجاحة العقل وحسن األسلوب: المحطة الثالثة 

  . رحابة الصدر وسعة الخلق:المحطة الرابعة 

 . الواعية والثبات الراسخالجرأة: المحطة الخامسة 

 .االستمرار واالبتكار: المحطة السادسة 
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  .االستغناء والعطاء: المحطة السابعة 

  .التدرج والمراعاة: المحطة الثامنة 

ونقف عند كل واحدة من هذه المحطات على هذه الطريق عـّل اهللا عـز               

ألقوالنـا  وجل أن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يرزقنا أخذ األسـباب التـي تجعـل               

 فيحصل لنا وللناس الخير ألننا ال نريـد أن نـأمر بـالخير فـال                ؛وتوجيهاتنا قبوالً 

 ؛ أو يقع بيننا وبينهم تنابز باأللقـاب واألحكـام         هيستجاب فيقع بيننا وبين الناس نفر     

 وإنما هدف المؤمن الحق أن يجذب الناس معه إلى ما رأى من خير وصالح بإذنـه               

 .ـ وتعالى سبحانه ـ

 ـ :  والتفوق الروحانياإليمانيالتميز : طة األولى المح
 أننا عندما نتحدث عن إصالح إسـالمي        ـ  أيها األحبة  ـ ال بد أن ندرك   

 . فال بد أن ندرك أن أول أساسياتها حسن الصلة باهللا عز وجل؛وعن دعوة إيمانية

 ؛ البد أن تكون عظيم اإليمان باهللا      ؛فلكي تكون شخصيتك شخصية مؤثرة    

 لـسانك   ؛ كثير اإلنابة إليه   ؛ دائم المراقبة له   ؛ صادق التوكل عليه   ؛خوف منه شديد ال 

 مجتهـد فـي     ؛ر للقاء اهللا  ض قلبك مستح  ؛ عقلك تفكر في ملكوت اهللا     ؛رطباً بذكر اهللا  

 متحر لإلخالص وحـسن     ؛ صائم بالنهار  ؛ قائم بالليل  ؛الطاعات مسابق إلى الخيرات   

 األوصاف أو أكثرها فـذلك هـو سـر     فإن جمعت بعض هذه   ؛الظن باهللا عز وجل   

  ـ:   فقد ورد في الحديث عن النبي ؛القبول األول
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 فيحبه  ؛إني أحب فالناً فأحبه   :  فقال يا جبريل     ؛إن اهللا إذا أحب عبداً نادى جبريل       ـ

 ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن اهللا يحب فالناً فـأحبوه فيحبـه أهـل                 ؛جبريل

 .ي األرض ثم يوضع له القبول ف؛السماء

 وإنما بسر األسرار    ؛إن القبول ليس بوضوح البرهان وال بفصاحة اللسان       

 فإن سلفنا الـصالح     ؛وتعالى والعبودية له سبحانه     ـ  عز وجل  ـ وهو اإلخالص هللا  

 كـان   ؛ ولما ملئت قلوبهم من خـشيه اهللا       ؛ ولما أخضعوا رقابهم هللا    ؛لما أخلصوا هللا  

 وكان أحدهم ربما ال     ؛احد منهم موعظة مؤثرة    وكان رؤية الو   ؛سمتهم يذكِّر باآلخرة  

 ؛ فإذا بها تفتح مغاليق القلوب وترد إلى سواء الطريـق          ؛ بالكلمات الوجيزة  إاليتكلم  

 .وإذا بها تكسر الحواجز التي تحول بين الناس وبين التأثر واإلقبال على الخير

  ـ:  فقال  صحابة النبيـ  رضي اهللا عنهـ وقد وصف ابن مسعود

أولـئكم   ؛ فإن الحي ال تؤمن عليه الفتنة      ؛ان مستناً فليستن بمن كان قد مات      من ك  ـ

 وإن الواحد منهم ليقول الكلمـة       ؛ وأقلّها تكلفاً  ؛أبر هذه األمة قلوباً    أصحاب محمد   

 .أي الجماعات الكثيرة. يهدي اهللا بها الفئام من الناس

 قـد  ف ؛صزجت بمرارة اإلخـال إنها كلمات تخرج من أعماق القلوب قد م

 .ؤتي ثمارها فلذلك تُ؛خلطت بقصد النية الصالحة هللا عز وجل وبرغبة الخير للناس

ونحن نعلم أن الصحابة رضوان اهللا عليهم والسلف مـا أثـرت عـنهم              

 لكنها كانت فـي  ؛ وإنما كانت كلماتهم موجزة؛المقاالت الطويلة وال الخطب الطويلة    

ذي يلقيه اهللا عز وجل لكل من كان لـه         وهذا هو السر العظيم ال     ؛الوقت نفسه مؤثرة  

خلوا إلـى   ـ  : فقال ؟ ما بال أهل الليل على وجوههم نور: ئل الحسن  س...عابداً
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وهكذا ينبغي أن يعلم الدعاة والمصلحون أن أساس القبـول           .ربهم فألبسهم من نوره   

إنه  ف ؛ ولذلك إن تحقق المرء بهذا     ؛إنما هو في هذا المجال األساسي والركن الركين       

 ألنه تحقق فـي     ؛ وحاز أيضاً مفتاح النجاح    ؛قد حاز عنوان الفالح وشمس الصالح     

 .ـ  عز وجلـ معنى العبودية هللا

 إن ؛ مسددـ حينئذ ـ   فإذا الداعية؛ جالبة التوفيقـ  أي العبوديةـ وهي

 ومثل هذا هو الذي ذكره سلف األمـة         ؛ وإن تكلّم أفاد   ؛ وإن حكم أصاب   ؛عمل أجاد 

 ؛درك أهمية هذا األمر   بد أن نُ  ال .ن المصلحين الذين تذكرك باهللا رؤيتهم     في الصالحي 

     هدوأن نعرف ما كان عليه ه     ؛ وليس هذا مجـال البـسط      ؛ في هذا الشأن العظيم 

 ولكننا نورد األمثلة والتي إنما هـي        ؛ وأنتم تعلمون أيضاً   ؛فنحن نعلم من ذلك الكثير    

 ؛يقوم الليل حتى تتفطر قدماه      النبي    فقد كان  ؛لإلشارة إلى ما وراءها من غيرها     

لم تفعل هذا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبـك            :  رضي اهللا عنها     عائشةفتقول له   

 .أفال أكون عبداً شكوراً ـ :فيقول ! ؟ وما تأخر

في العشر األواخر    ونعلم قول عائشة رضي اهللا عنه في وصف النبي          

 .أهله وأيقظ ؛ وأحيا ليله؛إذا دخلت شد مئزره

   ـ:  وهو القائل ؛أعظم المؤمنين خشية وكان 

  .لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثيراًـ 

 ـ : الزاد العلمي والرصيد الثقافي: المحطة الثانية 
 البد أن يعضده عند التأثير      ؛النفس من صالح وخشية    فإن أثر اإليمان في   

الدليل والتعليم واإلرشاد المبني على     كما قلت الجانب اآلخر وهو الحجة والبرهان و       
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 ؛يشفي علة كـل سـائل       ولذلك كان النبي     العلم بكتاب اهللا وبسنه رسول اهللا       

 وهو  ؛ويروي غلة كل ظمآن بما كان عنده إجابة عن التساؤالت وحلول للمشكالت           

 وتكتسب  ؛عدتك التي تعلم بها الناس وتبين لهم أحكام الشرع وتبحرهم بحقائق الواقع           

 فإن عند الناس كثيراً من األقـوال الخاطئـة       ؛ القدرة على اإلقناع وتفنيد الشبهات     به

والمفاهيم الخاطئة تحتاج إلى العلم الذي يدحض بنور القران والسنة ظلمات الجهـل             

   .والشك الذي يحيط بالناس

فلذلك وبهذا العلم أيضاً تكون متفنناً في العرض ومبتدعاً فـي التوعيـة              

 وهو أحد المعالم    ؛ عنه االستغناءا العلم رصيد ال بد منه وزاد ال يمكن           وهذ ؛والتعليم

 ألن النـاس تمـر بهـم العـوارض     ؛المهمة التي تكسب الداعية تأثيراً في النـاس      

 فيجدون الجواب الشرعي الصحيح الـذي       فيسألونفيحتاجون إلى حكم اهللا عز وجل       

تعلقاً أكبر وتجعلهم يستفيدون     ويتعلقون بتصوره    ؛يجعلهم يتعلقون بهذا الداعية أكثر    

من هذا العلم ويشعرون بحاجتهم إليه فيقبلون بمزيد من اإلقبال عليه حتى يـستفيدوا      

تميزهم في كثير من العلوم حتـى        قد بّين النبي     وصحابة النبي    ... وينتفعوا

ـ   رضي اهللا عنـه    ـ  فقد خص ابن عباس    ؛يبين أن هذا التميز له أثره       بدعوتـه   ـ

  .اللهم علمه الكتاب ـ:  ضمه إلى صدره أنبعد   لما قال له النبي العظيمة

  .فقهه في الدينرد اهللا به خيراً ييمن ـ : ونحن نعلم الحديث المشهور 

 ومن خيريته أنه يكون له أثره في تعليم النـاس           ؛فالفقه في الدين خير كله    

 ؛عـاذ بـن جبـل      وكذلك نعلم من الصحابة علم الحالل والحرام عند م         ؛وإرشادهم

 ؛والمواريث عند زيـد بـن ثابـت         والفرائض ؛والقراءة والتألوة عند أبي بن كعب     
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ـ  الـصحابة  وغير ذلك مما اشتهر به       ؛والقضاء والحكم عند علي بن أبي طالب        ـ

  .رضوان اهللا عليهم

 ـ : رجاحة العقل وحسن األسلوب: المحطة الثالثة 
 سذاجة تضيع بها معاني     أوسع األبواب وأهمها رجاحة العقل فال      وهذا من 

 فال يمكن أن يكون المؤثر ساذجاً ليس عنـده ذلـك االتـزان واالتـصاف                ؛الريادة

برجاحة العقل وال غضب يشوه صورة القدوة وال طيش وال خفة تطمـس معـالم               

 ولنا أمثلة كثيرة في من سلف من علماء هذه األمة الذين وضعوا لنا نمـاذج                ؛الهيئة

 ؛ا كانوا يتصفون به من رجاحـة عقـل وحـسن أسـلوب            في مواقفهم من خالل م    

وصاحب العقل هو المقدم في الترجيح عند اختالف اآلراء وهو المحلل والمدلل إذا             

 وهو الذي يحسن ترتيب األولويات واختيار األوقـات         ؛فقد أمالك الناس للتصورات   

ـ           ف واستغالل الفرص والمناسبات وحسن التخلص من المشكالت والقدرة على التكي

أثره فـي     ولذلك فهذا  ؛فتاحه رجاحة العقل وحسن األسلوب    ل ذلك م  كُ .مع األزمات 

الطحأوية  قوة الحجة العقلية والذكاء المتوقد الذي أذكر بعض أمثلته كما ذكر شارح           

  ـ:  رحمه اهللا كان يجادل قوماً من المالحدة فقال لهم ـ  أن أبا حنيفة؛وغيره أيضاً

 رأيت سفينة مشحونة باألحمـال مملـؤة مـن    أنىكم ما تقولون في رجل يقول ل      ـ

قد احتوتها في لجة البحر أمواج متالطمة ورياح مختلفة وهي من بينهـا أي               األثقال

 ؛ وال متعهد يـدفعها    ؛من بين هذه األمواج تجري مستوية ليس لها مالح يجري بها          

 لـم   إناهللا  يا سبحان   ـ   :  فقال ؛ قالوا ال يقول بذلك عاقل     ؛فهل يجوز ذلك في العقل    

يجد في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير متعهود وال مجري فكيـف               
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اختالف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافهـا وتبـاين          يجوز قيام هذه الدنيا على    

 . أي بهذه اإلقناع العقلي والحجة البينة؛فبهت القوم! أكنافها من غير صانع وحافظ

  ...المـسير علي  واألثر يدل   ... البعرة تدل على البعير      ـ :وقديماً قال األعرابي    

  !؟...  أفال تدل على اللطيف الخبير...  وأرض ذات فجاج  ...فسماء ذات أبراج

 ويـسلب   ؛لفت النظـر   أنه من أعظم ما ي     ـ  ال شك  ـ إن الذكاء والفطنة  

  .سن األسلوبم من رجاحة العقل ح ثُ؛لهستمع بهذا كُ ويقنع الم؛العقول

  ـ : نماذج من األساليب الحسنة
 ـ :  أسلوب المقارنةـ 1

دو حسنات المحسن وسـيئات     تب ف ؛ألن هذا األسلوب يبين الشيء ونقيضه     

 وما يترتب عليه مـن آثـار        ؛ وحينئذ يعرف اإلنسان ما هو فيه من خطأ        ؛المسيء

 ؛ وما فاته فيما يترتب عليه من آثـار حـسنة          ؛ ويعرف ما فاته من خـيـر     ؛وخيمة

 أو من كان ميتـاً فأحيينـاه        ( : تعالى كما في قوله     ؛ك كان هذا من نهج القرآن     ولذل

مثله في الظلمات ليس بخارج منها كـذلك         وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن       

 ؛هذا في النور والحياة وذاك في الظلمة والممات        .) زين للكافرين ما كانوا يعملون    

سس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان خيـر          أفمن أ  (: وكذلك يقول اهللا جل وعال      

 .) جهنم أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار

والنبـي عليـه     ؛ وأن نعرف ويالت الفساد    ؛درك خيرات اإلصالح  ولذلك ال بد أن نُ    

  ـ: ما قال عندألسلوب في المثل الذي بينّه لنا الصالة والسالم استخدم هذا ا

  .الح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرمثل الجليس الص ـ
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 وقال عليه الصالة والسالم     ؛حتى كما يقول القائل وبضدها تتميز األشياء      

في حديث أبي مـ: تفق عليه وسى الم  

 .مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل الحي والميت ـ

 لهـم فـي     خاطب الناس بالدعوة إلى الخير علِّمهم أن الخير خير        عندما نُ 

لهم في أخراهم    د وإنهم يجدون بذلك طمأنينة القلـب وسـعادة الـنفس           ؛نياهم وخير 

 قد جعل آثار في     ـ  عز وجل  ـ  فإن اهللا  ؛والبركة في األوقات والزيادة في األموال     

رسل السماء   ي ـ إنه كان غفاراً  استغفارا   فقلت استغفروا ربكم     ( ...هذه الحياة الدنيا  

 .)مددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً وي* عليكم مدراراً 

 وفُتن  ؛ولذلك عندما تدعو اإلنسان الذي قد أسرف على نفسه في المعاصي          

 فإنك تدعوه إلى شيء من المقارنة عند مؤمن سكنت          ؛بأهل الشهوات أو بأهل الكفر    

ـ      ؛نفسه وتعلق قلبه باهللا فال يتشتت وال يتشكك        اآلخرة فلـيس    عند مؤمن تعلق قلبه ب

 عند مؤمن قد عـف      ؛خارجاً في أودية الدنيا يجري وراءها ويلهث كما يلهث الكلب         

نفسه وابتعد عن اآلثام والشهوات المحرمة فعصمه اهللا عز وجل بإذنه من األمراض             

 عند مؤمن عف نفسه عن أهوال الناس وعن األموال المحرمـة            ؛واألدواء واألسقام 

 وانظر في المقابل بعد ذلك إلى قوم هو         ؛لده وفي رزقه  تبارك اهللا له في ماله وفي و      

 ربما فتن بهم أو فعل بعض أفعالهم انظر إلى ما عندهم من حيرة               ؟ أي هذا المتسمع  

أو قلق وإلى ما في مجتمعاتهم من تفسخ وانحالل وإلى ما شاع فـي بيئـاتهم مـن                  

 وانهيـار   عدوان وإجرام وإلى ما وقع في نفوسهم من انطماس لمعـاني اإلنـسانية            
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 أنها أسلوب يدل علـى رجاحـة العقـل          ـ  ال شك  ـ  هذه المقارنة  ؛معاني األسرة 

 .ويقضي بالمرء أن يفكر في معالي األمور

  ـ  : التقريرـ 2
همة التـي   وهو من األساليب الم   ؛وكذلك أسلوب آخر وهو أسلوب التقرير     

لقوا من غير   أم خُ  (: يقول   اهللا جل وعال  ف ؛تدل على الفطنة والذكاء ورجاحة العقل     

  )  وقنــونأم خلقــوا الــسموات واألرض بــل ال ي(   )الخــالقون مشــيء أم هــ

)      إلى آخر اآليات حتى قال جل وعال         ؛)م المسيطرون    أم عندهم خزائن ربك أم ه  :

)أم لهم إله غير اهللا س شركونبحان اهللا عما ي (.  

 ا الـسمأوات   خلقـو  ؛لهـم يقولـون ال    هذا التقرير خُلقوا من غير شيء كُ      

 إذاً بهذه المقررات والمسلَّمات نصل إلـى إثبـات مـا            ؛لهم يقرون بال   كُ واألرض

 ولذلك أيـضاً  ؛وراءها مما كان ينكره الناس أو ال يعرفون حقيقته أو يجهلون مزيته           

          يقص اهللا علينا خبر إبراهيم الخليل عليه السالم داعية من الر   ـز  سل واألنبيـاء يمي

واتل عليهم  (:  يقص علينا خبره بقوله    وتعالىبحانه   فاهللا س  ؛ العقل بالحصافة ورجاحة 

قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عـاكفين  * إذ قال ألبيه وقومه ما تعبدون        * إبراهيمنبأ  

قالوا بل وجدنا آباءنا    * أو ينفعونكم أو يضرون     *  قال هل يسمعونكم إذ تدعون       *

فإنهم عدو لي   * أنتم وآباؤكم األقدمون    * ن  نتم تعبدو قال افرأيتم ما كُ   * كذلك يفعلون 

إلى آخر   .)والذي هو يطعمني ويسقين   * الذي خلقني فهو يهدين     *  رب العالمين    إال

: جيبون   في ؟  قررهم هل يسمعونكم إذ تدعون     ؛قرر عندهم  فاستخدام ما هو م    ؛اآليات

تم ذلك فاعرفوا ما    متم قد عرف   إذاً ما د   ؛ال: جيبون  يف ؟  هل ينفعونكم أو يضرون    ؛ال
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 فكـان   ؛ ولذلك استخدم النبي صلى اهللا عليه وسلم هذا األسـلوب          ؛وراءه من الحق  

 .أعظم أسلوب في اإلقناع العقلي واإلشباع العاطفي في الوقت نفسه

  ـ: فقال  جاء رجل إلى النبي 

  كأنه ينكر أن يكون منه     ) أي بغالم أسود  ( يا رسول اهللا إن امرأتي جاءت بهذا        ـ  

   ؟ ما لونهاـ :  قال ؛ نعم: قال ؟ هل لك من إبل ـ:  فقال له النبي  ـ

فكيف ـ  :  نعم قال    : قال   ؟ فهل فيها من أورق   ـ  :  قال   ؛مر يا رسول اهللا   ح: قال  

      قال   ؛يا رسول اهللا لعله نزعه عرق     :  قال   ؟ مرجاء هذا األورق من هذه اإلبل الح : 

 .أي فلعل هذا أيضاً نزعه عرق .فلعله ـ

    فسلم واقتنع   ؛ ثم اثبت له ما وراء ذلك      ؛دركهاقرره بشيء يعرفه وبحقيقة ي 

وبهذا األسلوب التقريـري    ؛  حيت تلك الريبة   وزال من نفسه ذلك الشك وم      ؛ورضي

الذي يجة على اإلنسان من غيرقيم الحموغةارا م.  

  ـ  : التسليم واإلبطالـ 3
 يسلم ال لـشيء وال لكونـه        أسلوب التسليم واإلبطال تسلم باألمر الذي ال      

 ؛ ونزاعات فرعيـة   ؛ وقضايا هامشية  ؛ ولكن ألن ال تخرج إلى مهاترات جانبية       ؛حقاً

 ؛ فإن أهل الباطل يأتونك بأمور عارضـة       ؛وتترك الجوهر الذي ينبغي أن تصل إليه      

وبقايا صغيرة حتى تنصرف عن إثبات األصل األصيل والركن الـركين ال بـد أن               

 لـذلك   ؛لتي إذا قررت قادت الناس إلى قبول الفروع وهكذا        تفطن أن األصول هي ا    

 ألم تر إلى    (:  لما قال اهللا عز وجل       ـ  عليه السالم  ـ تجد في قصة إبراهيم الخليل    
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الذي حاّج إبراهيم في ربه أن آتاه اهللا الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت                

  .)قال أنا أحي وأميت 

عند هذا وقال كيـف تحـي        ـ الة والسالم  عليه الص  ـ ما توقف إبراهيم  

قطة وسار معـه    وز هذه النُ  ا لم يحصل ذلك منه بل تج      ؛هذا ليس بإحياء  وتميت ورد   

   قال إبراهيم فإن اهللا يأتي بالشمس من       ؛أنا أحي وأميت  :  قال   ؛جتهحتى تنقطع به ح  

إلى عاندة وإنما انظر    واألمر ليس للم   .فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر      المشرق  

هذه المبصرونناظرة في الناس الذين يسمعون وينظرون وي.  

 ـ : رحابة الصدر وسعة الخلق: المحطة الرابعة 
 والبد أن تعرف أن للناس مطالب كثيرة وتساؤالت عديدة تحتاج منك إلى           

وسعة األخالق هي التي تـربط النـاس         ؛ قبر المعايب  االحتمال وكما قيل    ؛االحتمال

جاء من ذلك من هديه عليه الصالة والسالم وإرشاداته الكثيرة مما           وقد   ؛فيهم ؤثروتُ

فقد كـان    . سريعة ةجال في ع  هيصعب حصره ويصعب حتى ذكر بعضه وإنما نذكر       

خبرنا أنه خـدم     فهذا أنس ي   ؛مثاالً لهذا األمر في رحابة صدره وسعة خلقه        النبي  

نهى وأن يعاتـب وأن     ن ي أطبيعة الخدمة والخادم أن يؤمر و      و ؛عشر سنين النبي  

طوال عـشر   ( فما قال لي قط أٍف قط     ـ  : قال  ولكنه   ؛يالم وأن يعاقب وأن يزجر    

 . وال لشيء لم أفعله هالّ فعلته؛ وما قال لشيء فعلته لم فعلته)سنين

   إنه أسـلوب العظـة      ؟  وبأي أسلوب كان يأمر    ؟ وجههفتأمل كيف كان ي 

وبذلك األسـلوب العظـيم      ؛ألوامر الصارمة  هذه الزوايا الحادة وا    ؤثرة من غير  الم 

أن أعرابياً جاء إلى النبي عليه الـصالة        :  وفي الصحيح عن أنس      الذي كان له    
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 عليـه   ـ والسالم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فجذبه أي جذب األعرابي النبي          

م  من برده حتى أثرت حاشية البرد في النبي عليه الصالة والسال           ـ الصالة والسالم 

 يعني يريد أن يأخذ عطاء أو استجداء ويـأتي بهـذا            ؛مر لي بعطاء  : وهو يقول له    

 . تبسم في وجهه وأعطاه؟ األسلوب فماذا فعل النبي

 وربما رد عليه رداً     ؛ أن أحاط يده   إاللو أن أحدنا وقع له هذا لما كان منه          

ة فـي التـأثر      وهكذا ينبغي أن نجد من آثار هذه الرحابة والسع         ؛يجعله أكثر نفوراً  

 الداعية الناصح الواعظ البد أن يكون شفيقاً يتقطع قلبه حزناً على معصية             ؛والشفقة

ه هـؤالء عـصا   ":  ال يفرح كما يظن بعض الناس        ؛العاملين وإعراض المعرضين  

:  و كما يقول بعض الناس أيضاً باللهجة العاميـة           ؛"زجرتهم فلم يتعظوا أهلكهم اهللا    

تجـذبهم  و ... هذه هي الشخصية التي تستوعب الناس      ؛ك ونحو ذل  "في ستين داهية  "

  ـ :صلي اهللا عليه وسلم نجد الشفقة في حديثه  ولذلك؛الحديدكما يجذب المغناطيس 

 .ل صالةلو ال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كُ ـ

ليدع العمـل     إن كان رسول اهللا      :وفي حديث عائشة رضي اهللا عنها       

ي  عمل به خ  حب أن ي  فما بالنا نجد بعض النـاس يحنـث         .فرض على الناس  شية أن ي

؛شدد على الناس  وي لزمهم ب      لزمهم بما ال   ويهذا أسلوب   ؛ه الشرع يلزمهم أو بما لم ي 

           يدلنا على رحمة في القلب وشفقة في النفس تجعل المرء الناجح م شفقاً علـى   حباً وم

 .هم فيقع لذلك أثره العظيم الم؛المنصوح

  ـ:  رأة الواعية والثبات الراسخالُج: لخامسة المحطة ا
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  جرأته فـي   بصاحب الشخصية القوية     ميزلمات يجمحون ويت  الناس في الم

محـط األبـصار    يكون   حينئذ   نه فإ ؛ في التعرف  ة مصحوبة بحكم  ؛ فهي جرأة  الحق

وعندما تحل المـصائب وتقـع       ؛يصفه الناس بالشجاعة واإلقدام   و ؛تعلق القلوب وم 

 الناصـح   شخصل كثيرون فيثبت حينئذ هذا ال      ويتخاذ ؛فرط عقد الناس  ينو ؛األزمات

وتـأثير فـيهم وردعهـم عـن         ؛ ويكون ثباته بمثابة استقطاب للناس     ؛تصل باهللا الم 

 هـذا الناصـح     هم جداً أن يكـون     ولذلك هذا أمر م    ؛على إيمانهم  نكوصهم وتثبيتهم 

جرأته في الحق؛ وليستتميزاً بمج تهورةرأة م. 

مـا  و ؛صطفى عليه الصالة والسالم   ى سيبل المثال في سيرة الم     فانظر عل 

 ؛ورد في حديث أنس أن الناس فزعوا يوماً في المدينة على صوت صارخ في الليل              

 فينظـر هـل     ؛ كل واحد يتلصص بـالنظر     ؛ماذا يصنع الناس في مثل هذا الموقف      

 ؛نتظر هذا  رأى أن هذا تحرك وهذا تحرك وهذا ينتظر هذا وهذا ي           فإذا ؛تحرك غيره 

 ؛زيل بعضهم خوف بعض   فتجمعوا لي         تصفاً  أما أن يتقدم أحدهم فهذا غالباً ما يكون م

 فإذا رسول اهللا    ؛فخرجنا:  قال   ؛صارخ سمع الناس صوت   ـ : قال   ؛به المقدام منهم  

         ألبي طلحة ـ   أي من غير سرج    ـ راجع من قبل الصوت على فرس عِري  ـ

 . تراعوا لن؛لن تراعواـ : وهو يقول للناس 

 وانفـرط  آخـرهم نين يوم هاج الناس وماجوا وارتد أولهم علـى     وم ح يو

ـ       ؛ كان النبي عليه الصالة والسالم على بغلة       ؛العقد  ؛سرع والبغلة ال تجـري وال تُ

  ـ : وهو يقول  فثبت النبي ؛  للفراراًناسبليس مالبغل و

   ...طلبعبد الم أنا ابن... أنا النبي ال كذب ـ 
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   .هلموا هلموا فكان ثباته هو بؤرة التجمع: باس ونادى الع

 ؛وما حصل فيها من فتنة النـاس       ونعلم قصة الفتنة والمحنة وخلق القرآن     

   حتى ثبت اإلمـام أحمـد      ؛ ومن إجابة بعضهم وغير ذلك     ؛لماءومن موت بعض الع  

 . وأحمد يوم المحنة؛ أبو بكر يوم الردةـ:  حتى قال القائلون ؛رحمة اهللا عليه

  ـ :  وحده ويروى أن بعض أصحابه جاء له يدعوه إلى التخلصثبت

  ـ:  فقال له ؛ وإن في الرخصة مندوحة؛ وإن لك كذا؛ يا أبا عبد اهللا إن لك أبناءـ

 .إن كان هذا عقلك فقد استرحت ـ

 وهكذا كانـت شخـصيات      ؛نا جاء االستقطاب   وه ؛وثبت رحمة اهللا عليه   

 األئمة والع لماء والد هذا ابن تيمية رحمة اهللا عليه ورضي اهللا عنه          ؛ينصلحعاة والم 

ـ        وقف هذا الموقف الشُ    ؛أيضاً ؤمنين علـى   جاع الجريء في موقفه في تحريض الم

  ما يفعـل    ـ:  ولما حلّت به بعض النكبات والمصائب قال         ؛جاهدتهمقتال التتار وم

 .ة وقتلي شهاد؛ ونفي سياحة؛ إن سجني خلوة؛ أنا جنتي في صدري؟ أعدائي بي

هذه الجرأة الواعية والثبات الراسخ ال شك أنه في مثل هذه المواقف قـد              

 الـذي يريـد     اإلنسان أما   ؛بلغت القلوب الحناجر وانحدجت األبصار وذهلت العقول      

للناس أن يتأثروا به وهو على غير هذه المراتب العليا والصفات المثلى فذلك أمـر               

هذه األمثلة في الحقيقة لها أثر عظيم في         األمر في هذا طويل واألمثلة كثيرة و       ؛بعيد

 .تذكير الناس بالقدوات وتأثيرهم عند الملمات

 ـ: واالبتكار  االستمرار: المحطة السادسة 
 ال نثقل   ...تريد أن تؤثر في الناس بمجرد أن تعقد لهم أسبوعاً تعظهم فيه           

قائل لـم    ثم نقول أو يقول ال     ؛عليهم في المحاضرات والدروس في الصباح والمساء      
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 ؛يستجيبوا أو نحني عليهم بالالئمة هؤالء قوم ال يسمعون ال يستجيبون ال ينتفعـون             

 واعبد ربك حتـى يأتيـك       (: ليست المسالة موعظة واحدة وحسب وإنما استمرار        

ـ   وقد قال اهللا   ؛) إني دعوت قومي ليالً ونهاراً       (:  وتنويع في األساليب     ؛)اليقين    ـ

 نـّوع فـي     ؛)م إني أعلنت وأسررت لهم إسراراً        ث (:  في قصة نوح     ـ عز وجل 

 أمـا أن نريـد      ؛ وغير وابتكر واستمر ألف سنة إال خمسين عامـاً         ؛أساليب الدعوة 

 ثم نقول ؛ ومن بعض جهودنا النذر اليسير   ؛التأثير في الناس ونحن نقتصد من أوقاتنا      

طع يتبـدد    لذلك العمل المنق   ؛ أنه أمر ليس مقبول    ـ  ال شك  ـ ليس هناك تأثير هذا   

 أمـا تنويـع     ؛أثره والعمل المتكرر على نفس المنوال يبعث الملل ويفقد الحمـاس          

 وفيه تحريك للنفس وتنويع     ؛ ودليل على اإلثراء   ؛األساليب فهو باعث على التشويق    

 .األساليب والمداخل

 ويعظهـم بالموعظـة اإليمانيـة       ؛بعض الناس له مدخل بالدرس العلمي     

 فانظر إلى   ؛ ويعظهم كذا ويعظهم كذا فال بد من هذا كله         ؛ةويعظهم بالتربية السلوكي  

 . الذي يقع به التغيراالستمرارأثر 

 ؛ اإلمام أحمد لما ثبت في المحنـة       ؛وأضرب مثالً لما سبق أن أشرت إليه      

 لم  ؛بعد ذلك في فترة من الفترات منع أن يشهد مع الناس الصالة وأن يتحدث إليهم              

 وإنما استمر حتى سبحان اهللا خليفـة        االستمرارلك  ينقطع لم يعتكف لم يترك بعد ذ      

 وجـاء   ؛االستمراروبعده خليفة حتى أذن اهللا عز وجل أن يبارك في أثر جهده بهذا              

بعد ذلك المتوكل واستجاب للسنة ومكَّن لإلمام أحمد من أن يغّيـر مـا كـان فـي                  

عن هدي   وكانت بعد ذلك الصورة المغايرة لما كان قبل ذلك من اإلعراض             ؛الباطل

 . وسنتهـ  عليه الصالة والسالمـ الرسول
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 وقـّص   ؛فقد ضـرب األمثـال     وهكذا ينبغي أن ننوع كما نّوع النبي      

 وصور باألساليب اإليضاحية كما خط خطاً مستقيماً وعلى جانبيه خطوطاً           ؛القصص

كما في حديث الجدي األسك لما قال النبي صـلى اهللا عليـه             .مائلة ونوع في األمثلة   

يا رسـول   :  قالوا   ؟ من يشتريه بدرهم  :  ثم قال    ؟ من يشتري هذا بدرهمين   : وسلم  

لهوان الدنيا على اهللا أهون من هـذا        :  فقال   ؛اهللا واهللا لو كان دون ذلك لما اشتريناه       

 ؛ فيهـا  االبتكـار ونجـد    وهكذا نجد التنويع في أساليب كالم النبي         .على أحدكم 

 فينبغـي   الحياة واختلفت فيه مجريات     عصر تنوعت فيه الظروف   لوكذلك نحن نمت    

  .هاالكثير من الفوائد التي نحتاج التجديد الذي يحصل به  وأن نستمر معأن ننوع

 ـ :  والعطاءاالستغناء: المحطة السابعة 
أن تستغني عما في أيدي الناس وتعطيهم مما عندك هذا هو أحد مفـاتيح              

 ة األنبياء قد جاء فيه قول الرسل        ونعلم أن القصص القرآني في دعو      ؛ظمىالتأثير الع

 عز  ـ  فقال اهللا  ؛ماالً وال أجراً منهم    واألنبياء في أن دعواهم ال يرجون من وراءها       

 وما أسئلكم عليه مـن أجـر إن         (:  على لسان األنبياء في ذلك قوالً واحداً         ـ وجل

تنظر إذا علم الناس أنك تنظر إلى أموالهم أو أنك          ؛ و ) على رب العالمين     إالأجري  

 ؛إلى شفاعتهم أو أنك تنظر لبناءهم؛ فإنهم في الغالب ال يقبلون منك وال يتأثرون بك              

 وغنية في عطاء اهللا عز وجل عمـا  ـ  عز وجلـ ال بد أن تكون عندك غنية باهللا     

 إال ما سـئل شـيئاً       ـ  عليه الصالة والسالم   ـ  وقد كان النبي   ؛يتعلق بأيدي الناس  

 ؛ مـن ثاقـب رأيـك      وأعطهم من بسط وجهك     همأعط الناس من وقتك     أعطأعطاه  

عطهم حتى مـن أموالـك ومـن بـذلك          أ من سعيك في حلول مشكالتهم و      وأعطهم

 ما كان   ":  هذا صفوان بن أمية يقول       ؛وإحسانك؛ فإن هذا ال شك أنه يؤسر القلوب       
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 فما زال يعطيني ويعطيني حتى ما أحد أحب لي          ؛ من رسول اهللا     إلّىأحد أبغض   

  . من رسول اهللا

ما  :وقد ورد في الصحيح من حديث أنس أن النبي عليه الصالة والسالم             

أعطاهإالئل شيئاً س . 

  ـ : التدرج والمراعاة: المحطة الثامنة واألخيرة 
ـ:  ريد أن يكون األمر على قول القائلبعض الناس ي  

  إلى حالـبـدل اهللا من حاٍلي**** ما بين غمضة عين وانتباهتها 

وقد اسـتجابوا    إالهر  الصباح فال يأتي الظُ   بيعظ الناس بالموعظة    ريد أن   ي 

 و ؛كرة أبيهم عن ب طاع فـأمر  ناك أسلوب في التدرج وإذا أردت أن تُالبد أن يكون ه

 ؛ ف ستطاعبما ي   البد أن يكون ه راعاة ألحوال الناس لعقولهم لمداركهم لظروفهم      ناك م

 ."أتحبون أن يكذَّب اهللا ورسوله  ... حدثوا الناس بما يعرفون " ... لبيئاتهم

  ـ:   قال النبي ـ  رضي اهللا عنهاـ وفي حديثه لعائشة

 لنقضت الكعبة فجعلت لهـا      ـ قال عروة أي بكفر    ـ لوال أن قومك حديثوا عهد     ـ

  .بابين باباً يدخل منه الناس وباباً يخرجون منه

أحـوال النـاس    راعاة   لم ؟  ترك النبي عليه الصالة والسالم ذلك لماذا       إذاً

حتى ال يسبق عندهم هذا الفعل فيبقى عندهم إعراضاً أو مواجهة له أو عدم قبول له                

راعاة تلمس حاجات الناس وعدم     ومن هذه الم  ؛   منه فال بد من هذه المراعاة      هأو نفر 

صلي مع النبي   عاذ كان ي  عليه الصالة والسالم بقصة م      لما علم النبي   ؛المشقة عليهم 

 ُم يذهب ف  ثفقال أحد الناس له حاجه فخرج من الصالة مما يطول           ؛صلي بقومه ي 

فقام النبي؛عاذبهم م  ب عليه الصالة والسالم وهو مـ: غض  
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  . فإذا صلى وحده فليطول؛ فإذا صلى أحدكم بالناس فليوجز؛نفِّرينإن منكم م ـ

 علـى   ال تـشقُّ  ف ... وجز في صالته  كاء الطفل في  يسمع ب  وكان النبي   

  ولذلك كـان النبـي       ؛ بعد ذلك أن يتأثروا بك ويستجيبوا لك       ريدالناس وتفتنهم وتُ  

 . مخافة السآمة علينابالموعظة يتخولنا ـ: كما قال عبد اهللا ابن مسعود 

   لقـي      و ؛راعاة حال الناس في أوقاتهم    هذا أيضاً من ميأتي بعض النـاس ي

عانون منه أو تعب     إرهاق ي  الطويلة في الوقت الشديد على الناس من حيث        الموعظة

راعاة أيضاً النظر إلى عقول الناس       ومن هذه الم   ؛أو ارتباطهم بأعمالهم أو نحو ذلك     

   ـ:  وكما صح عن ابن مسعود رضي اهللا عنه ؛وإدراكهم لألمور

 .بلغه عقولهم إال كان لبعضهم فتنةحدث قوماً حديثاً ال تما أنت بمـ 

 ترتيب األولويات فـال تـأتي للنـاس         ؛عاةراالتدرج والم  ومن أيضاً هذا  

راعـاة   وكـذلك م   ؛ بل تدرج في هـذا     ؛باألمور التي ليست لها أولوية فتشغلهم بها      

 فالنبي عليه الصالة والسالم أتاه حكيم بن        ؛الظرف حتى ال يسبق الفهم شيء خاطئ      

   ـ :م قال له  ثُ؛ ثم أتاه فسأله فأعطاه؛حزام فسأله فأعطاه

ذا المال خضرة حلو من أعطيه من غير استشراف بورك له فيـه             يا حكيم إن ه   ـ  

  .ومن سأله باستشراف نفسه لم يبارك له فيه

 قال له هذا القول من أول مرة لظن أن          ؛لو أن النبي عليه الصالة والسالم     

     م أعطاه ثُ   لكنه أعطاه ثُ   ؛ريد أن يعطيه  النبي عليه الصالة والسالم ال ي م بي؛ له ذلك  ن 

تنوعة في  راعاة مطلوبة وم   نعم فهذه الم   ؛هذه نصيحة ال تتعلق بذلك األمر     فعرف أن   

 فكما قال بعضهم تمثيالً على هذا       ؛ناسب ونحو ذلك   في اختيار الموضوع الم    ؛الوقت
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    اإلنسانراعاة أن يأتي    أي على عدم األخذ بالم  تحدث أي قوم عندهم مجاعـة       أو الم

 ويأتي آخر إ   ؛هد في الدنيا  فيعظهم بالز       حـدثهم عـن    لى قوم عندهم ثراء ونعمـة في

   وهذا ال شك أنه     ؛ب اهللا إلظهار النعمة التي أنعم بها على عبده        التحدث بنعمة اهللا وح 

  راعاة المطلوبة لهذه األحوال   من غير الم ... راعاة يدخل فيها ترتيب األولويات     والم

لقي الدروس أو   ي ي معة أو الذ  وجه باستمرار كخطيب الج   لمن ي  سيماال  والتدرج هذا   

يرتبط بأهل حيه وجيرانه أنه يأخذهم شيئاً فشيئاً لألمور المهمة العظيمـة فيعيـنهم              

 بحـسب احتيـاج     األولوياتا مرتِّباً هذه    ما وراءه عليها ويشجعهم ويرغبهم فيها ثم      

 وكذلك هذا األمـر     ؛فيما يراه من مصلحتهم    الناس وبحسب ما ينبغي أن يأخذهم به      

 ـ  رضوان اهللا عليهم   ـ الصحابة وكان هو الذي يتواصى به       ؛هوداًكان معروفاً مع  

 قد جـاءت إلـى      ـ  رضي اهللا عنها   ـ بل قد ورد في مسند اإلمام أحمد أن عائشة        

  ـ:  وقالت له ؛ وحذرته ونبهته إلى عدم األخذ بمثل هذامكةقاضي أهل 

 .إياك وإمالل الناس وتقنيطهم ـ

  بمعنى عدم م   طهم من رحمة اهللا أو نحو ذلـك مـن          قنراعاة أحوالهم بأن ي

 بل إن التميز اإليماني     ؛ؤثرةلشخصية الم بعض المحطات في الطريق ل    فهذه   .األمور

 واستكماالً   ..ومروراً برحابة الصدر  ... العقل    بالزاد العلمي وتثليثاً برجاحة    ثنيةوتُ

واالبتكار باالستمراروتتميماً ... رأة الواعية بالج.  
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  في الناسؤثرآيف ُت
 في العديد مـن المؤلفـات وأثبتـت          نفسية قديمة تكررت كثيراً    إرشادات

 ـ: اإلرشادات كما يلي ؛ وهذه ركزةختصرة ومقدمها لك بصورة منُ. .. جدواها

  . بالناساظهر اهتماماً. ..  حللتأينمالتكون موضع الترحيب  ـ 1

  .تسماب. .. قابله أول مرة فيمن تُ طيباًلكي تترك أثراً ـ 2

حدثك على الكالم    وشجع م   ...ستمعاً طيباً ن م كُ. .. تحدثاً بارعاً صبح م لكي تُ  ـ 3

  .عن نفسه

  .تكلم فيما يسرهم ويلذ لهمف. ..  يسر بك الناسأنذا أردت  إـ 4

اسبغ التقدير على الـشخص اآلخـر       ف ...  يحبك الناس في الحال    أن أردت    إذا ـ 5

  .واجعله يحس بقيمته

دعه يتولى  و ؛ بماء وجهه  حتفظاً دعه م   ... إلى وجهة نظرك   إنسانلكي تكسب    ـ 6

  .دفة الحديث

  .بل لكسب جدال هو تجنبهفضل السأ أن واعلم ... جادلتُ  الـ 7

   .خطئاًنت م كُإن اعترف بخطئك ـ 8

  . بنعماإلجابة تحصل من ورائها على أسئلة اسأل ـ 9

  .خطئنك مأتقل ألحد   وال؛خراحترم رأي الشخص اآل؛ أعداء تخلق لكي ال ـ 10

وجهة  تكسبه ل  أن مليء بالحقد والبغضاء عليك فلن تستطيع        أحد كان قلب     إذا ـ 11

 ودع الغـضب    ؛عامله برفق ولين   ...  ولكن ؛في الوجود من منطق    نظرك بكل ما  

في النهايةوستصل إلى قلبه... نف والع .  
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  . الفكرة فكرتهنأ دع الشخص اآلخر يحس؛ التعاونلكي تحصل على روح  ـ 12

 إذاخلـصاً    م نصفاًصبح م  ي أنمكن  شاكس وعنيد ي  نه م أالشخص الذي يبدو     ـ 13

  . تحفيز الدوافع النبيلة لديهحاول أي ... خلصنصف م مهأن عاملته على أنت

  .ضع األمر موضع التحدي ... ع شيء آخرال ينفعندما  النجاح أردت  إذاـ 14

 ابدأ بالثناء    ... تستثير عنادهم  أو إليهمسيء   تُ أندون  لكي تملك زمام الناس      ـ 15

خلصالطيب والتقدير الم.  

  . تنتقد الشخص اآلخرأن قبل أوالً أخطائك تكلم عن ـ 16

  . اآلخرين من طرف خفي وبلباقةخطاء الفت النظر ألـ 17

  . صريحةأوامرهذبة وال تصدر  قدم اقتراحات مـ 18

واجعل العمـل   ...  تبدو ميسورة التصحيح     صالحهاإريد   اجعل الغلطة التي تُ    ـ 19

  . هيناًنجز يبدو سهالً يأنريده الذي تُ

خلصاً في تقديرك   ن م  تراها وكُ  إجادةقل  أامتدح   ... لنجاححفز الناس ل  لكي تُ  ـ 20

المكبوتةمواهبهم  لأنظارهم وبث األمل في نفوسهم بلفت ؛سرفاً في مديحكم.  

  .قم على تدعيمه حسناً ياسبغ عليه ذكراً نإنساؤثر في سلوك لكي تُ ـ 21
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  ؤثر في اآلخرين طرق حتى ُت7
  ـ : ؤثر في اآلخرينرق حتى تُ ط7ُإليك 

  ـ : دوة بنفسكن ُقُآ ـ 1
يفعل عكسه يقول للناس إن الذي أريدكم أن تعلموه أو          الذي يدعو لشيء و   

ن تقول ألوالدك اصـدقوا     إذا أردت أ  ... ! ؟ أال ترون ذلك فيّ   ... تعتقدوه ال يعمل    

إن ... فكر أن تأمرهم بكذب مثل أن تقول لهم قولوا لفالن أني غير موجـود               فال تُ 

 .فعلت هذا فكأنك تقول لهم اكذبوا وال تسمعوا كالمي

  ـ:  تعلم الصمت أحيانًا ـ 2
اصمت بعد أن تقـول     و ...توقيت الصمت   ؤثر فتعلم   إذا أردت فعالً أن تُ    

لاسمح للشخص أو    و... ملة أو تفعل فعالً     ج  فكروا بأنك تنقـل لهـم      ألشخاص أن ي

 . ألن اإلنسان في أعماق نفسه عظيم؛ وذلكمعاني عظيمة من خالل أنفسهم

  ـ:  ن رقيقًاُآ ـ 3
 إن الع  ف ؛ؤثر أبداً نف ال ي   قد يردع أو ي وقف ع  صدر أمراً لكنه فـي     نفاً أو ي

قد قال و ... ؤثرالغالب ال ي : ـ  

  .زع من شيء إال شانهما نُ و ...فق في شيء إال زانهما كان الر ـ

 .عاملتك مع اآلخرينمن رقيقاً في أمورك وكُف

  ـ:  لفظية تعلم اللغة الال ـ 4
ـ ؛شير إلى أن تأثير االتصال اللفظي    بعض الدراسات تُ   7شكل فقـط   ي % 

 ؛نظـرات العيـون    و ؛نبـرة الـصوت   ك ؛لفظي  هو تأثير االتصال الال    % 93أن  و
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نـون مثـل    غة العميقة في االتصال من خالل بعـض الف         تعلم اللُ  ؛ كما اليدوحركات  

 .البرمجة اللغوية العصبية

  ـ: تواضع للناس  ـ 5
 قـال و ؛شتهي مثلهم تماماً  افكر و تعقل و ف ؛ أنك إنسان  ينت فال تنس  مهما كُ 

 ولذا  ؛ي كانا بشراً يأكالن   أ )كانا يأكالن الطعام  (أمه   عن عيسى عليه السالم و     تعالى

 .يتأثرون بكحببك الناس وتواضع للناس حتى يف ؛ وأيضاً يصرفان الطعام؛حتجباني

  ـ :  وقتًا للتفكير أمهلـ 6
 ؛رصة في التـأثير والتغييـر     أعِط الناس فُ  ف ؛إن التأثير قد ال يكون سريعاً     

قد يأتي تأثيرك بعد ساعات أو شهور       و ؛ليس عليك التغيير وال النتائج    عليك البالغ و  ف

 .همتكليست هذه مف ؛واتأو حتى سن

  ـ:  انسجم مع الناس ـ 7
ؤثر فعليك أوالً أن تنسجم مع الشخص الذي أمامـك مـن            إذا أردت أن تُ   

خالل نبرة الصوت وهيئة الجلوس أو الوقوف وطريقة التفكير وحركـات الجـسد             

وررعة التنفسبما س.  

  مفهوم اإلبداع
 وصـار   ؛ر العـصور  لقد شغل مفهوم اإلبداع العديد من الباحثين على م        

 مـع أن    ؛استخدام كلمة إبداع شائعاً كثيراً من قبل كافة المختصين وغير المختصين          

 تحديد مفهوم اإلبداع ال بد      حاولةولم .أكثرهم ال يملك تفسيراً واضحاً لمعنى اإلبداع      

  .وم لكافة الطبقات ومن هذه األسئلةفهمن طرح العديد من األسئلة التي توضح الم
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ـ يداع قدرة عقلية وذهنية يمتلكها كل البشر وإن كان           هل اإلب  ـ 1 وت كالـذكاء   اتف

  .وسرعة البديهة

   ؟ هل هنالك عالقة بين الذكاء واإلبداع والموهبةـ 2

  . هل يمكن قياس اإلبداع وتحديده وتعليمه والتدرب عليهـ 3

 وهل هنـاك أصـالً       ؟  ما هي المعايير لوضع عمٍل ما ضمن مجاالت اإلبداع         ـ 4

   ؟ لتحديد أي عمل إذا كان إبداعاً أم المعايير

   ؟ كيف يمكن الحصول على أفكار إبداعية وكيف يمكن إبراز ذلكـ 5

 كيف نستفيد من العوامل الشخصية والوراثية والبيئية واالجتماعيـة لتطـوير            ـ 6

  .اإلبداع

 هل يمكننا أن نعمم قواعد معينة يمكن أن تطبق في مجاالت الحيـاة وتعتبـر                ـ 7

   ؟اًإبداع

إن هذه التساؤالت وغيرها الكثير تعبر عن مدى اتساع مفهـوم اإلبـداع             

ولكن مـع   ؛  بات واضحة وشافية لهذه التساؤالت     ومدى صعوبة إجا   ؛ومدى غموضه 

ل هذا الغموض إال أننا يمكننا أن نتوصل إلى الكثير من الحقائق وذلك بعد مرور               كُ

  .تجارب كثيرة قام بها باحثون عالميون

   ـ:  )لغة( بداع تعريف اإل
وبـصورة  . اإلبداع في اللغة هو االختراع واالبتكار على غير مثال سابق   

  .أوضح هو إنتاج شيء جديٍد لم يكن موجوداً من قبل على هذه الصورة

وقد عرفت الموسوعة البريطانية اإلبداع على أنه القدرة على إيجاد حلول           

  .لمشكلة أو أداة جديدة أو أثر فني أو أسلوب جديد
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 وذلك حـسب    ؛برز التعريفات المشهورة لإلبداع   مكننا إال أن نُ   نه ال ي  إكما  

ـ     ـ : gowan  )جوان( تعريف العالم    درات واالسـتعدادات   اإلبداع مزيج من القُ

والخصائص الشخصية التي إذا وجدت بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية            

  .ركة أو المجتمع أو العامللتؤدي إلى نتائج أصلية ومفيدة للفرد أو الش

  ـ  : قد عرف اإلبداع فقالtoranceكما أن العالم تورانس 

اإلبداع هو عملية وعي بمواطن الضعف وعدم االنسجام والـنقص بالمعلومـات       ـ  

 وصـياغتها   ؛ وإضافة فرضيات واختبارها   ؛والتنبوء بالمشكالت والبحث عن حلول    

  .ل إلى نتائج جيدة لتقدم لآلخرينوتعديلها باستخدام المعطيات الجديدة للوصو

ـ:  ما يلي ك العديد من التعريفات نذكر منهانالكما أن ه  

  .اإلبداع عملية تثمر ناتجاً جديداً وغير عادي يتقبله المجتمع لفائدته ـ 1

اإلبداع هو التميز في العمل أو اإلنجاز بصورة تشكل إضافة إلـى الموجـود               ـ 2

  .ضافيةبطريقة تعطي قيمة أو فائدة إ

 ـ : معايير اإلبداع
بد من التأكيد على حقيقة أن المـصدر األساسـي لمـصادر            في البداية ال  

 وكان لهـم  ؛ األشخاص الذين برزوا قديماً وحديثاً تناولتاإلبداع هي الدراسات التي     

 .نا يبرز سؤاالن وه؛ في هذه المسيرةاً كبيراًتأثير

   ؟بدعينم هؤالء األشخاص الذين اعتبروا م من هـ 1

   ؟بدعين ما هي المعايير التي تبعث العتبارهم مـ 2

  ـ:  الشهرة التاريخية :  المعيار األولـ أ
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أشهر معيار اعتمد لتصنيف المبدعين هي الشهرة التي اكتـسبها المبـدع            

عبر السنين وظل نتاج أعماله يحظى باالعتراف والتقدير من المثقفين والمختـصين            

 ابن خلدون وغيـرهم     ؛ نيوتن الخوارزمي  ـ سينا أينشتاين والناس وأمثال ذلك ابن     

  .الكثير

ومن غير المحتمل أن يثير أحد شكوكاً حول أي من هؤالء ألن إبداعاتهم             

 وأصحاب الشهرة هؤالء ال نستطيع إخفـاء        ؛لم تفقد رونقها وقيمتها على مر السنين      

بية أو إيجابيـة    إبداعهم ولو أغفلنا العديد من جوانب شخصياتهم سواء أكانـت سـل           

  .وأكبر دليل على إبداعهم صمود إبداعاتهم أمام اختبار التاريخ

   ـ: المصادر والمطبوعات:   المعيار الثانيـ ب
ويقصد هنا الموسوعات والمعاجم وكتب التراجم وكتب التـاريخ والتـي           

 ولعل من أقدم من ألّف      ؛تبرز حياة شخص عبر تأريخه وذكر األعمال التي قام بها         

  . )العبقرية الموروثة(  جالتون بكتابة المشهور galton ـ ذا المجالفي ه

   ـ: أحكام الجزاء:  المعيار الثالث ـ ج
وهذا المعيار له أهمية خاصة حيث أن الباحث أو الخبيـر تكـون عنـده               

 بحيث أنه يرى نتاجه ومدى فاعليته وتمييـزه         ؛عالقة مع المبدع موضوع الدراسة    

  .المجال نفسهعن النتاجات األخرى في 

  .وهنا يقوم الباحث أو الخبير بوضع عدة أساليب الختيار المبدع

   ـ: ومن هذه األشكال

 ترتيب المرشحين في قائمة تبرز درجة إسهام كل واحد في مدى تقدمه العلمي              ـ 1

  .ويراد ترتيبهم من األعلى إلى األدنى وكلٌّ في مجال تخصصه
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حد على حدة وتعبئة نمـوذج يبـرز         رئيسية لمواصفات كل وا    عناوين وضع   ـ 2

  . وغيرهاـ  الرقابةـ  الدقةـ  التخطيطـ  المرونةـ أصالة التفكير

  . ترشيح عدد من األشخاص وهم األكثر إبداعاً في مجالهمـ 3

   ـ: غزارة اإلنتاج:   المعيار الرابعـ د
قصد به وي    ؤلفات أو المنشورات أو براءات االختراع       عدد الدراسات أو الم

ـ   وتُ ...  التي أنجزها بمفرده أو مع آخرين      البحوثأو   ات بعـين   ؤخذ نوعية اإلنتاج

بد من ذكرهـا وهـي أن اإلنتاجـات إذا    نا سلبية الوه ... االعتبار إضافة إلى الكم   

 كانت م          ساهمين في  ؤلفات أو نظريات أو منشورات فإنه يصعب فعلياً معرفة عدد الم

 االكتفاء ببراءة االختراع حيث أن العديد مـن          وإذا كانت اختراعاً فإنه ينبغي     ؛العمل

   االختراعات ال تبرز م   وينبغي االكتفاء بالمعايير التـي      ؛نافسةواصفاتها خوفاً من الم 

  .تب تسجيل براءة االختراع وكُ؛يضعها

داع   ُم:  المعيار الخامس ـ  ه ارات اإلب ى اختب  ستوى األداء عل
   ـ:

لمـاء الـنفس والتربـويين      حثي ع بل با ستخدم االختبارات النفسية من قِ    تُ

األشـخاص الـذين يـتم      و ؛وع اختبارات اإلبداع بصورة واسـعة     المعنيين بموض 

 اختيارهم كم وهذه  ... ى درجات عالية في هذه االختيارات     م الحاصلون عل  بدعين ه

 ؛سجل عملية التمييز بين األفراد حسب أدائهـم       عطي قياساً موضوعياً ي   االختبارات تُ 

قة بالخصائص  قتصر على الخصائص العقلية والمصرفية وليس له عال       ولكنه قياس ي  

 العديد ممن حصلوا    نال ه وأيضاً من سلبيات هذا المعيار أن      ؛الشخصية واالجتماعية 
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     على درجات عالية باختباراتهم ولم ي     وأيضاً ال تزال    ؛ذكرحققوا أي إنجاز أو إبداع ي 

  .لعديد من الباحثيندرة التبوء لهذه االختبارات موضع شك لدى اقُ

   ـ: المالحظة المباشرة:   المعيار السادسـ و
    يتميز هذا المعيار بالرؤية الم    على أثرها  مكن  باشرة والتجارب الحية التي ي

عتبر من أهم معايير اإلبداع حيث أن النتيجة         وهذا المعيار ي   ؛معرفة اإلبداع وتمييزه  

  ؛ كما باشرةتظهر أمامك م مكنك لمس حركة ا    وي عتبر هذا هـو األسـلوب      إلبداع وي

  تيح فُ الوحيد الذي ي         قابـل  رصة التعرف على اإلطار المرجعي الداخلي للفرد فـي م

األساليب األخرى التي تعتمد أساساً على أطر مرجعية خارجية كتقديرات الخبـراء            

عين بينمـا ال    بدساعد في التعريف على أفراد يرون أنفسهم م        وقد ي   ...أو المحكمين 

   ...اهم اآلخرون كذلكير

 بدعاآيف تصنع من نفسك ُم
       وقـد ال    ؛مكن أن يبنى فيه الكثير    كان وال زال الوقت أضخم رأس مال ي 

نفقها في سبيل بنـاء     لنا أن الذي ال يملك شيئاً من الثروة أو رأس المال لي           بالغ إذا قُ  نُ

ف يستثمره   فإنه يكفيه الوقت عن ذلك إذا عرف كي        ؛نفسه وتطوير مشاريعه وأعماله   

 ؛ بل الفرص المتاحة لإلنسان    ؛ وال نعني من الوقت هنا الزمان فقط       ...ويجني ثماره 

فقد ثبت أن للوقت أكبر الدور في خلق اإلبداع وتقديم األعمال اإلبداعيـة واألخـذ               

 إذا أحسنّا استثماره وهـذا سـتتوفر أحـسن          ؛بزمام األمور في أي صعيد ومعترك     

 ـ: جابة عن األسئلة التالية فرص االستثمار إذا عرفنا اإل

 كيف نخلق المناخ المساعد لالبتكار ونوجد اإلبداع والطـرق التـي تـساعد              ـ 1

  ؟األفراد على تقّبل األفكار الرامية إلى التغيير الخالّق
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 كيف نوجد الطرق التي تساعد على تحفيز األفكار الجديدة وفي أي وقت تنشط              ـ 2

  !  ؟رق مبدعة في حّل األزمات والمشاكلالذاكرة اإلنسانية وتوصلنا إلى ط

 كيف نتعّرف على الفرص األفضل إلقناع اآلخرين بالفكرة أو المشروع بمـا             ـ 3

فيه من توقع لردود األفعال السلبية وكيفية معالجتها بشكل مثمر يحفـظ التماسـك              

  ! ؟الروحي واإلداري داخل المؤسسة

   لجعل اإلبـداع حالـة      حاولة على األوقات الصالحة   وسنتعرف في هذه الم 

  ؛ؤسسةجماعية في الم    زيد من نشاطنا وفاعليتنا كأشخاص أو       والوقت الحيوي الذي ي

ثم األوقات المناسبة للخوض مع اآلخرين من أجل إقناعهم بأفكارنا           ؛دراء في ذلك  م 

 لنكون قد حققنا إدارة جيدة وحكيمة       ؛والوصول معهم إلى حالة من التفاهم والتنسيق      

نصل من خاللها إلى األهداف المرسومة وهو ما قد يصطلح عليه أهـل             نستطيع أن   

   ـ:  ويعنون بها )إدارة الوقت( االختصاص اسم 

الكفاءة في استثمار الوقت الذي يحتاج إليه المبتكرون والمبـدعون فـي خلـق              ـ  

  . أو في حل األزمات التي تعرقل التقدم؛عملياتهم االبتكارية واإلبداعية

 ـ : بدعًاسك ُمآيف تصنع من نف
  ؤسسات والمدراء ينفقون كميات كبيرة من األموال ويبـذلون      إن بعض الم

أوقاتاً صعبة من أجل تطوير العمليات االبتكارية التي هي األخرى تحتاج إلى الكثير             

من الوقت إالّ أن األمر في نهايته قد ال يوصلهم إلى المطلوب أو المتوقع والـسبب                

لى المهارات الضرورية الستثمار الوقت واالستفادة منـه        في ذلك يعود الفتقارهم إ    

  ـ: بالشكل األفضل في تحقيق النتائج وبذلك ربما يمكننا القول 
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إن االبتكار أمر ال بد منه لكل مؤسسة تسعى للريادة والحظوة بمكانة كبيرة فـي                ـ

ت هو  المجتمع والوقت هو المفتاح الرئيس لهذا الهدف؛ لذلك علينا أن ندرك أن الوق            

 وال يختلف فيها زيد     ؛من أثمن الموارد التي نمتلكها وهو ثروة كبيرة متاحة للجميع         

؛ ولذا فإن الوقت هو الثـروة الوحيـدة         بالتساويأو عمرو ألنها توزع على الجميع       

 ولو استثمرناه بالشكل المطلوب لوجـدناه ال يقـل          تفاوتالتي يتمتع بها الجميع بال      

ثروات األخرى التي تنمو بها األعمال وتتطور؛ لـذلك         أهمية عن سائر الموارد وال    

يجب التفكير والتخطيط الستثماره بمقدار ما نفكر ونخطط الستثمار رؤوس األموال           

 وذلك ألن الوصول إلى خطط جيدة الستثمار الوقت يوصلنا إلـى            ؛إن لم يكن أكثر   

ضمن التحكم   كما ن  ؛سائر أهدافنا األخرى بوقت أقل وأرباح أكبر أو مع خسائر أقل          

 .والسيطرة على األمور بما يحقق للجميع طموحاته

هذا وقبل أن يحاول المبتكرون استغالل أوقاتهم بأسلوب أكثر كفاءة يجب           

  .أن يرتبوا مهامهم حسب أولوياتها ليضمنوا فوائد حقيقية في حياتهم

 ـ: مفهوم الوقت 
 الواضـحات    ألن توضيح  ؛ليس من الضرورة أن نقّدم تعريفاً دقيقاً للوقت       

 ونكتفي باإلشارة إلى بعـض خـصوصياته        ـ  كما يقولون  ـ من أشكل المشكالت  

 ـ: ألهميتها في اإلدارة واألدوار التي يقوم بها اإلنسان وهي 

 . إن الوقت ليس إال الماضي والحاضر والمستقبلـ 1

اء  إنه يمضي نحو األمام دائماً بال تأخير أو تقديم ودون توقف أو تراكم أو إلغ               ـ 2

  .أو تبديل أو احتكار



  

  
  
63 

 وال سـلطة لـه عليهـا؛ إال إذا خطّـط            ؛ إن مسيرة الوقت ليست بيد اإلنسان      ـ 3

 فإن اسـتثمرها اإلنـسان فقـد        ؛الستثماره؛ فإن الوقت يمضي وتمضي معه فرصه      

 وتضييع فرصـة مـن      ؛ وإال فإنه يكون قد ضيع عليه فرصاً كبيرة        ؛استثمر عمره 

  . أيضاًوالموفقةاح العمل يعني تضييع فرصة من النج

إذن علينا أن نعرف أن الوقت هو من أهم الثروات لـيس فـي العمـل                

 ؛برى ألنه يتوقف عليه الكثير من اإلنجازات الكُ       ؛ بل في حياة اإلنسان    ؛اإلداري فقط 

بل إن استثماره بالشكل األفضل ينتهي إلى استثمار سائر الثروات باألسلوب األكمل            

أنه ليس كسائر الثروات التي قد يكـون أمرهـا بيـد            وأجمل ما فيه     ... واألحسن

ـ   فيخضع اآلخرين لسلطته أو آرائه     ؛ وقد يكون زمامها بيد الغير     ؛اإلنسان  كمـا   ـ

 وبالتالي فإن الثروات األخـرى      ـ يتحكم رأس المال باإلعالم أو السياسة أو الثقافة       

بينمـا  . تغيرةتتحكم فيها جملة من الشروط والظروف والقوى المؤثرة والفاعلة والم         

الوقت هو الوحيد الذي يمكن أن يراهن اإلنسان عليه ويدعي أنه بيده وتحت اختياره              

 كما يمكنه أن يراهن على ثباته وفق قانون واحد ال يقبـل التبـديل أو ال                 ؛وسلطته

  .تتحكم به الظروف والعوامل األخرى

 أو  إالّ أن األسف ينتابنا حيث نجد الكثير من أصـحاب القـرار والنفـوذ             

يخططـون السـتثماره بالـشكل      األدوار اإلدارية ال يجدون للوقت قيمة تذكر وال         

 لإلدارة بالوقت لنكون أقدر على إدارة        علينا أن نجد تعريفاً    نا كان ومن ه ؛  المطلوب

ـ    :   )اإلدارة بالوقت (  فقد عّرف بعض اإلداريين      ؛أعمالنا وزع بأنها العملية التي تُ

  .حددالئم والمختلفة بهدف إنجازها في الوقت المالمالوقت بفعالية بين المهام 
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ـ: قسم الوقت إلى قسمينوكأن هذا التعريف ي   

 أو ؛ال وهو الذي يصرف في تحقيق األهداف وإنجاز المهام    الوقت الفع  : أحدهما 

 أو صنع توافق مع     ؛ أو إيجاد حماية للعمل    ؛حل األزمات ورفع الموانع والمعرقالت    

 ؛لحة العامة وتوفر قدرة أكبر على اإلبداع والتجديد والتطـوير         أطراف تخدم المص  

 كلما كان أبعـد عـن حـاالت         ؛وكلما كان االستثمار أكثر دقة وتركيزاً أو شمولية       

  . أو في غير المهم بالقياس إلى األهم؛التضييع التي تهدر الوقت في الهوامش

ا  خلص منه ألجل كسب    مكن تخفيضه أو الت   هو الذي ي   الوقت غير الفّعال     : ثانيهم

عاني جميعاً من تضييع الوقت بـسبب كثـرة         بما نُ  ور ؛هماترص أكبر إلنجاز الم   فُ

 ومن الصعب على بعضنا أن يدعي بأنه يستثمر وقتـاً           ؛الدواعي واألسباب في ذلك   

   إال أن اإلرادة والتصميم والتخطيط والتوزيع السليم للوقت         ؛فيدكامالً في النافع والم 

ة التي تهمنا فـي اإلبـداع       لى كسب الوقت وصرفه في األمور الحيوي      يجعلنا أقدر ع  

 إال أن استثماره أمـر بأيـدينا        ؛ مرور الوقت أمر خارج عن إرادتنا      اًإذ ... والتقدم

 .فعلينا بالتخطيط الكافي ورسم األولويات لكي نكون أقدر على تحقيـق النجاحـات            

ـ:  وعملياً أكثر هولخصاًوبذلك قد نعرف اإلدارة بالوقت تعريفاً آخر م   

 فما دام اإلنسان في حالة االستثمار فإنـه يكـسب الوقـت             ... رصاستثمار الفُ ـ  

؛حقق النجاح في اإلنجاز   وي       ؛رصـاً ضيع فُ  وما دام على خالف ذلك فهو ي فـوت   وي

 وال يختلف الحـال فـي ذلـك بالنـسبة           ... عد الشخصي  هذا على الب    ...نجاحات

  نعم حتى يكون استثمارنا للوقت على أحسن مـا          ... سيةؤسلألعمال الجماعية والم 
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 ألن األمور مرهونة بأوقاتهـا      ؛همم الم وزع أولوياتنا ونبدأ باألهم ثُ     علينا أن نُ   ؛يرام

 وال يختلف الحال فيه بين األعمـال الـسياسية واإلداريـة            ؛كما في مأثور األخبار   

لـذي نحقـق فيـه تقـدماً        والوظيفية أو الشخصية اليومية فإن الوقت الحقيقي هو ا        

 وأما التضييع والهدر فهو عبـارة       ؛ونحصل على فوائد ونزداد فيه لحظة بعد أخرى       

عن فرص ضائعة مرت علينا بخسران وتراجع وندامة ولعلنا نجد هذا في بعض ما              

من فتح له باب من الخير فلينتهـزه         ـ:  فعن رسول اهللا     .ورد عن المعصومين  

23134 ح:  كنز العمال(              .هغلق عنفإنه ال يدري متى ي(   

 ـ: الوقت اإلبداعي 
ويقصد بالوقت اإلبداعي؛ ذلك الذي يخصص لعملية التفكيـر والتحليـل           

 أو ذلك الذي يصرف فـي تحـسين وضـع األداء وتطـوير              ؛والتخطيط المستقبلي 

ز  وليس بالضرورة أن يكون اإلنجا     ... أو ذلك الذي نحقق منه مرابح أفضل       ؛اإلنجاز

 كحل أزمـات    ؛ ألن الوقت الذي يصرف ألجل ضمان المكاسب في المستقبل         ؛فورياً

 . هو أيضاً وقت إبداعي؛أو تقويم ارتباطات أو تكوين روابط وعالقات

 كمـا أن  ؛والملحوظ أن أفضل اإلنجازات اإلدارية تتحقق في هذا الوقـت    

 الوقت الكـافي     خصوصاً إذا أعطوا   ؛المدراء الناجحين يحققون أفضل نجاحاتهم فيه     

 عالماً بمركز القيـادة   )129( ففي دراسة أجراها  ...لكل عمل أو فكرة أو مشروع   

 تبين فيها أن أكثر معوقات اإلبداع تعود لعـدم تـوفر            ؛اإلبداعية في جامعة برانديز   

 فقد قال   ؛ أو إن عبء العمل كثيف جداً      ؛ أي إن الوقت غير كاف لهذا اإلبداع       ؛الوقت

   ـ:  الدراسةأحد المشاركين في
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 ويطلب منك إيجاد شيء جديد فـي وقـت          ؛عندما ترزح تحت عبء مشكلة ما      ـ

 والحقيقة أن األمور الجديـدة ال تـأتي         ؛ فإنك تبدأ بالبحث عما أنجز من قبل       ؛قصير

  .تحت الضغط

قيقه حتى نضمن النجـاح      ينبغي إعطاء الوقت الكافي لكل ما نريد تح        اًإذ

ـ      بدع هو أنه ي   ير الم أجمل ما في التفك   ف؛  الباهر فيه  ؛ستقبليةعبر عن قوة الرؤيـة الم 

 أو القدرة الذهنية والفكرية على إيجاد       ؛ويعطي أصحابه ملكة جيدة على التنبؤ بالقادم      

      وتتمثل هذه الملكة بموهبة     ؛ختلفةالترابط واالتصال بين أجزاء األعمال والخطط الم

    تفـريط وال  ذلك بال إفـراط أو م رؤية الغير ك   توازن ثُ رؤية الذات بشكل منطقي وم 

طبقة في التطوير الذاتي تعتـرف بالملكـات والمواهـب          إن الدراسات الم   ؛غرور

شكل  ألنها في مجموعها تُ    ؛درات اإلبداعية لدى األفراد بشكل أحادي أو جماعي       والقُ

   ـ:كما يلي درات أربع هيجوهر القيادة الذاتية الخالّقة التي تتكون من ملكات أو قُ

 ؛عالجاتهـا شخص أمراضـها وتـضع م     ؤية تحليلية قويمة تُ   ر... ؤية الذات    ر ـ 1

  .وتها ومكامن ضعفهاوتتعرف على نقاط قُ

مثل جوهر االلتزام بـالقيم اإلنـسانية ومكـارم األخـالق            وي ؛ الضمير النزيه  ـ 2

جتمعوالجوانب النبيلة التي تبني شخصيات الناجحين في الحياة والم.  

مثل قوة العزم والتصميم والحسم في التنفيذ بال ميوعة أو           وتُ ؛تقلةس اإلرادة الم  ـ 3

صارعة الحياة للحـصول    ل إنسان لدى م   درة يمتلكها كُ   وهي أكبر قُ   ؛تهاونتردد أو   

ريدعلى ما ي.  
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تمثلة بدورها في التفكير اإليجابي والتأثير      وة العقل الم  مثله قُ بدع؛ وتُ  الخيال الم  ـ 4

  .ناسباطق الفراغ وملئها بالفكرة أو الخطة أو اإلنجاز المالنفسي على اكتشاف من

بديها اإلدارة في زمـن اإلخفـاق   ومن ذلك تأتي األجواء التسامحية التي تُ 

دراء الشركات  نا يرى العديد من م    من ه وساعد على المزيد من الموفقية والنجاح؛       لتُ

والم       م بهـا األفـراد    مص تُ مكن أن ؤسسات االبتكارية أن وضع عالمة واحدة للفشل ي

          مكن أن يذكروا بـه أو      حينما يفشلون في تجربة أو مشوار أو تحسبها عليهم نقصاً ي

ـ    و ؛ؤاخذوا عليه ي رص يجعل األفراد يترددون في الـسعي والبحـث الكتـشاف الفُ

  ...بداع ذل المزيد ألجل التطوير واإلوب... األفضل 

     ـ   بدعين إذا وجدوا  إن الكثير من األفراد يكونون م ؛شجعة لـذلك   أجواء م 

ـ              أمـا   ؛روهذا ال يتم إال إذا كانت األجواء تسامحية والميدان مفتوحاً للتنـافس الح 

 فإنها ال تجيـد     ؛غلقة أو الصدور الضّيقة والحساسة تجاه الخطأ أو الفشل        األجواء الم 

 ألن القليل من األفراد يعملون بروح       ؛أن تصنع من أفرادها عناصر مبدعة وخالّقة      

 العظيم لما تتطلبها هذه الروح من نبوغ وشدة بأس وقـوة وتـصميم وإرادة               الفاتح

 والقليل من األفـراد     ؛وصدر رحب لتحمل األعباء ومواجهة المشاكل واالنتكاسات      

لذا ينبغي أن نؤمن بأن جميع األفـراد         ...  بهذه الدرجة من الصبر والمثالية     يتحلون

لـى أي حـال فـإن الملكـات          ع ؛مبدعون إذا وجدوا أجواء لذلك والعكس صحيح      

 كمـا أن    ...اإلبداعية تنمو إذا وجدت التربة والمناخ الصالحين وتموت في غيرهما         

 ؛تعاضد هذه العناصر والملكات وانسجامها يكّون الشخصية القيادية للفـرد المبـدع           
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 ؛ أو على مستوى العمل واإلنجـاز      ؛سواء كان إبداعه على مستوى الفكر والتخطيط      

   ... ة الروحية وقدرة النفوذ والتأثيرسلطأو على مستوى ال

 فإنها كفيلة بتسليمها زمـام      ؛فإذا اجتمعت هذه طّراً في مؤسسة أو جماعة       

  .اإلبداع وزمام القيادة معاً مما يجعلها في قمة الحياة ال في سفوحها

  ؟آيف تتعامل مع وقت االبتكار
ـ              تنتهي بـه   ال يدري أي فرد منا مهما كانت عبقريته أو دوره إلى أين س

 خـصوصاً وأن هـذه      ؛ ألننا نجهل الظروف التي تصادفنا فـي الطريـق         ؛األمور

     واجهها باالصطدام أو تغييرها    مكن دائماً أن نُ   الظروف دائمة الحركة والتغيير وال ي

 وإنما الشيء الذي بإمكاننا أن نصنعه في أغلب األحيان هو التكّيف            ؛وة واإلرادة بالقُ

 بل يتطلب الكثيـر مـن الـصبر         ؛األمر السهل أو اليسير   والتكّيف ليس ب   ... معها

 كما يتطلب استخدام كل ما لدينا من معارف وخبرات وقدرة تحمل وجـد              ؛والمتانة

كمـا   ...  ألنه في األخير سيتيح لنا اختيارات أكثر وفرصاً أفضل للنجاح          ؛ومثابرة

 بمقـدورنا أن    ننا قد ال نجد طريقة واحدة للتعامل مع الظروف المتغيرة حتى يكون           إ

نتناسب مع كل ظرف ومع كل فرد أو مؤسسة؛ لذا علينا أن نعدد الطرائق لمساعدة               

أنفسنا على االستثمار األفضل ونساعد العاملين معنا على تقبل االبتكـار والتغييـر             

 ومن الواضح أنه كلما ازدادت الطرق واألساليب كلما ازدادت القدرة علـى             ؛أيضاً

   ـ: والطرق التي تساعد على ذلك هي ما يلي ... تقبل التغيير واالبتكار

رص السانحة لالبتكار ال تتوفر إال في الوقت الحاضر          ألن الفُ  ...  فهم الحاضر  ـ 1

       ؛شكل إال مدرسة االختبار والتجـارب     واإلنسان الطموح ابن يومه ألن ماضيه ال ي 
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ال   ؛ستقبله طموح وآمال لم يحن حينها بعد؛ فمن لم يستثمر يومه          وم حقق شيئاً مما   ي

  .يريد

 إن التفكير بالماضي واالهتمام بأحداثه والتحّسر على        ...  عدم اجترار الماضي   ـ 2

 طبيعة كل إنسان وهو أمر قد يكون نافعاً         ؛ما ضاع منه واالستئناس بما اغتنمنا فيه      

 ولكنه سيكون أنفع إذا اتخذناه محطّاً الكتشاف جواهر األشـياء           ؛في بعض األحيان  

 إال أن الخطأ الكبير الذي قد يقع فيه العديد          ؛ الخفايا ألجل التعلم والتدريب    واكتشاف

 هو أن يجعل ماضيه سجناً له أو شرنقة تطوقه بحباله وخيوطه فال يـتمكن إال                ؛منا

 فيفقد القـدرة    ؛أن يرى األشياء كما وقعت ويتأسف على ما فاته ويفرح بما أتاه منها            

ذلك نعلم أن الشرط الثاني لالبتكار واإلبداع المثمر        على التغيير والتطوير والتعلم وب    

 وإال فنسايره بعيداً عـن سـجون آالمـه          ؛هو التعامل مع الماضي على أنه مدرسة      

  . وسط الطريقن قد حكمنا على أنفسنا بالوقوف وإال نكو؛وهمومه وأفراحه وأتراحه

مـدروس ألجـل     بمعنى أن علينا التفكير والتخطيط ال      ... ستقبل االستعداد للم  ـ 3

ستقبل واالستعداد له وحصد ثمارهالتنبؤ بالم ...  

    والنجاح   كما نحسب للفشل   ؛تغيرات حسابها أيضاً  لكن ينبغي أن نحسب للم

وة نفـسية كبيـرة      ونكون على قُ   ؛ستقبل لكي ال نصطدم في الم     ؛النسبي حساباً أيضاً  

 غروراً وهذا ال يكون إال      زيدنا النجاح  كما ال ي   ؛لكي ال تعود علينا الخسارة باإلحباط     

    وال شك أن النجاح هدف      ؛تعددة في اإلنجاز والعمل   إذا أعددنا الخيارات والبدائل الم 

ولكن طرق النجاح عديدة فينبغي أن نعدد الخيارات فيها لكي ال نتعثر في الطـرق               

 على الطـرق     ودائماً يكون خيارنا مفتوحاً    ؛المسدودة أو الوعرة باألزمات والمشاكل    
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 وقـد   ... الوقت ليس إال الماضي والحاضر والمستقبل      اًإذ ... سهل واألقل مؤونة  األ

 إال أنه ال يحكـي لنـا        ؛حدد لنا الماضي موقعنا وأطلعنا على أنفسنا وأين نقف نحن         

  ...عن المستقبل وال يكشف لنا المبهمات منه

والحاضر بمقدار ما نستثمره يكون ممهداً لالستثمار األفضل في المستقبل          

 فيبقى تفكيرنا وتخطيطنا هو الذي عليه المعّول فـي          ؛لكن ال يضمن لنا النجاح فيه     و

 ؛ خصوصاً إذا استعددنا لحل الكثير من المشاكل التي قد تصادفنا في الطريـق             ؛ذلك

وأصعبها هو القدرة النافذة على رؤية األمور بصواب والتنبـؤ بالمـستقبل تنبـؤاً              

 ؛لطريق قد ال يخضع في الكثير منه إلرادتنـا       ألن ما نواجهه في ا     ؛صحيحاً وصادقاً 

 ـ  في هذه الحالة   ـ  ومن الواضح أن ما هو غير متوقع       ؛بل قد يخرج عن سيطرتنا    

  .يشكل أمراً يمكن حدوثه دائماً أو في أغلب األوقات

 فإننا نحتاج إلى أن نترك مساحة       ؛إذن لكي نحقق ابتكاراً وتغييراً مثمرين     

تاج إلى قدر من الصراحة والثقة بالمستقبل والماضي        للمجهول المشكوك فيه كما نح    

وعلينا أن نعرف أنه عند القيام بعملية البحث عن األفكـار يجـب القبـول                .أيضاً

   ـ: بحقيقتين هامتين هما

 ألن الذهن ليس خزيناً جامداً بل قـد         ؛ إن األفكار ال تتدفق دوماً بسهولة ويسر       ـ 1

   .يتجدد في كل لحظة وآن

ألفكار قد تكون عديمة الفائدة اآلن ولكن ال يجب أن نشعر باإلحباط             إن بعض ا   ـ 2

إذا وقعنا نحن بهذا الوضع ووجدنا أن أفكارنا اليوم غير مجدية أو لم توصلنا إلـى                

  ... المطلوب
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إن البعض منا يشعر بهدر الوقت إذا عاش هكذا لحظات إال أنه لو تأمـل               

نفسه أفضل لحظات المتعة والنجاح وأنـه       قليالً يجد أنه على المدى البعيد قد ادخر ل        

 ولهـذا   ... من فرص وآراء وأفكـار متعـددة       ...قد هيأ لمستقبله ما لم يكن يتوقعه      

   ...اشتهر أن الفكر ال يموت ألنه نتاج الروح والروح باقية

 ...وتذكر دائماً أن أحسن وسيلة تخطيط للمستقبل هو مـا تـصنعه اآلن            

يك أن ترفع من مستوى أدائك وتنمي قـدراتك         ولكي ترى الهدف قبل أن يتحقق عل      

واستعداداتك قبل أن تعيش الوقائع الصعبة فتصاب بالحرج لضعف القـدرة علـى             

 إذاً لنستعد لألمور قبل أوانها وذلك ال يكون بيدك ما لم تستعد وتتهيأ              ؛التعامل معها 

  .له من الماضي والحاضر إلى المستقبل

 ـ: المبتكرون وأوقات االبتكار 
 ولكن ينبغي أن نعرف أن      ؛يشكل الوقت جوهر عملية االبتكار واإلبداع     قد  

اإلبداع ليس له مفهوم محدد أو حدود خاصة حتى نجعلها معياراً إلنجازاتنا وإنمـا              

الشيء الذي نعرفه عنه أن الوقت الذي يصرفه اإلنسان في النافع والمفيد هو وقـت               

 إذاً بإمكاننا   ؛ومهامه كان أكثر إبداعاً    وإذا شغله اإلنسان باألهم من أموره        ...إبداعي

 ومن هنا قد نلخـص      ؛جميعاً أن نكون مبدعين إذا استثمرنا أوقاتنا بالشكل المناسب        

 ـ: مفهوم الوقت اإلبداعي بما يلي 

لكي تقضي معظم وقتك في القيام باألعمال التي ترى أنها ذات قيمة لديك             

 ثـم   ؛الستثمار وقتك بشكل جيـد     فعليك بالتخطيط    ...وتساعدك على تحقيق أهدافك   

 وبذلك يصبح اإلنسان الذي يشغل نفسه في المهم مع          ؛صرفه حسب جدول أولوياتك   

 ألن هذا   ؛وجود األهم أو ينجر وراء الهوامش ويترك الجذور ليس مبدعاً وال مبتكراً           
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 وإنما المبدع والمبتكـر     ؛شأن الكثير من الناس وليس ميزة تجعل صاحبها في القمة         

 .يستثمر الوقت في األفضل واألهم ويأخذ من كل شيء أحسنههو الذي 

ولكي نكون قادرين على االستثمار األفضل للوقت علينا اتباع الطرق التي           

   ـ: تساعدنا على التحضير لألفكار الخالقة ومن هذه الطرق ما يلي

 إعداد األفكار المتعلقة بمجال عملنا أو المشروع المراد إنجازه مـن مختلـف              ـ 1

ادر المعلومات ألجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعرفة واالستفادة منها           مص

إن األفراد المبدعين في الغالب يعاصرون األحداث ويواكبـون          .في الوقت المناسب  

الحياة وخزينهم من المعلومات مليء لذلك فإنه يعينهم بشكل كبير علـى التخطـيط              

عن ضرورة صيد األفكار وخزنها في دفتر       وقد تحدثنا سابقاً     .والتنبؤ الصحيح أيضاً  

صغير أو ملف أو أرشفتها كما أن من الضروري أن تحمل فـي جيبـك أرشـيفك                 

الصغير الذي هو سجل ألفكارك وقراءاتك وتجاربك أو معلوماتك ليكون ناصـرك            

  .الحقيقي في كل خطوة وعمل

تعمل ألجل   ألنك أن تبحث عما تتوقعه و      ؛ تحديد ما هو غير متوقع من النتائج       ـ 2

 إال أن اإلبداع في أن تبحث عن النتائج المفاجئة واألحـداث غيـر              ؛كسبه فأمر جيد  

 فليس اإلبداع أن تبني على ما تتصوره أو         ؛المتوقعة وترسم لها الحلول والمعالجات    

 وتكون أقدر على ذلك     ؛تريده وإنما أن تبني على مكافحة ما ال تريد ورفع العراقيل          

 واآلراء المضادة والتقويمات الناجحـة عـن    الشكاوىماع إلى   إذا عملت بمبدأ االست   

 إن الناس يرشدوننا في الكثير من األحيان إلى         ... إدارتك لألمور أو فهمك لألحداث    
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 التجـاوب  فيجعلوننا أقـدر علـى       ؛ما ال نراه أو ال نلتفت إليه أو ما كان بحسباننا          

  .ل معهم أمر ال بد منهواإلبداع في الحلول والتدبير األكمل؛ لذا فإن التواص

 من الواضح أن األهداف الكبرى ال تتحقق دفعـة          ...  تجزئة الهدف وتقسيمه   ـ 3

 بل ال بد وأن نطـوي مراحـل         ؛وال مفاجئة الستحالة الصدفة والطفرة في الوجود      

 لذلك عندما تجزأ المشاكل الكبيرة إلى صغيرة ونقسم         ... عديدة حتى تكتمل وتنضج   

 فإن الحلول ستكون أسـهل والوصـول إلـى          ؛زمن والعمل األهداف على مراحل ال   

   ـ: فعلى سبيل المثال. النتائج سيكون أضمن

   ـ:  فنتّبع الخطوات التالية؛قسم األدوارؤسسة علينا أن نُريد أن نبني معندما نُ

  .تطلباته تعيين الهدف ومـ أ

  . أو أولئك الذين يحملون هّمها ورايتها؛تعيين الكادر اإلداري ـ ب

  .تعيين المال الذي نبني به الكيان ـ ج

  ... دعم ذلك تبرعاً أو قروضاً أو تبنياً أو مشاركةإيجاد المنابع التي تُ ـ د

  .التنفيذ في البناء ـ هـ

  .االبتداء بالبرنامج ـ و

  .الرقابة والتقويم ـ ز

وهكذا إذا أردنا أن نحل أزمة قد يكون الخوض فيهـا بالجملـة صـعباً               

   ـ :ـأناها فستكون سهلة فنبدأ مثالً ب ولكن إذا جز؛ويزيدها توتراً

  .فهم أطرافها ـ أ

  .فهم جوهر النزاع بين األطراف ـ ب
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  .ل طرف منهم لمعرفة ما له وما عليهاالستماع إلى كُ ـ ج

م جمعهم معاً للتوافق ثُ ؛نفردل طرف منهم بشكل مالسعي إليجاد الحلول مع كُ ـ  د

 خفف التوتر أو نغير العداء إلى تفاهم؛ بينمـا إذا          ما أن نُ   فإنا بهذا إ   ؛شتركاتعلى الم

  ابتدأنا باألمور م   قسمها جزأها ونُ  ولكن عندما نُ   ؛ستعصية وصعبة جتمعة فإنها تبدو م

  .إلى األصغر فاألصغر نتوصل إلى حلولها بسهولة

ألنه في الكثير من ...   ـ ليس بالضرورة أن يكون الحل كامالً حتى تبدأ بالعمل 4

فعلينا أن نبدأ بالعمـل إذا       ... حيان تستعصي علينا بعض األمور لسبب أو آخر       األ

ضمنّا النجاح في األغلب ال الدائم؛ ألن الكثير من المستعصيات تبدو صـعبة فـي               

 وسيطرنا على غيرها في الحل فإنها سـتحل مـن           تجاوزناهابادئ األمر؛ ولكن إذا     

 في األزمـة  ) × ( ى حل ما مع الطرف      فبدالً من انتظار التوصل إل     ... تلقاء نفسها 

ـ اعتبر الحل مجهوالً فعالً معه؛ ثم انتقل إلى الخطوة األخـرى فإنـك إذا                ـ مثالً 

  ... قد انحلت أزمته أو خفت وتيرته) × ( وجدت حلوالً لها فستجد أن الطرف 

وهذا مفهوم ال ينجح في اإلدارة فقط؛ بل حتى القادة العسكريون يتعاملون            

استخدم الجنرال ماك أرثر في حملته أسلوب القفز على الجزر في جنوب            معه؛ فقد   

المحيط الهادي خالل الحرب العالمية الثانية؛ فعندما لم يستطع االستيالء والـسيطرة            

 للسيطرة على جزيرة أخرى وترك الجزيرة التـي لـم           تجاوزهاعلى إحدى الجزر    

  . يسيطر عليها لتسقط من تلقاء نفسها

  ـ:  مأثورولعل القول ال

  . يتضمن هذا المعنى أيضاً؛إن الزمان كفيل بحل الكثير من األزمات والمشاكل ـ 
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فإنه مضافاً إلى تجميع األفكار وخزن التجارب ال بد مـن   ...  ـ التحرر العقلي 5

وال داعي للخـوف مـن       ... إطالق الحرية للعقل في أن يفكر ويستخلص ويستنتج       

 االنتقال من فكرة إلى أخرى ما دامت الـضوابط          إطالق عنان األفكار أو الحذر من     

والثوابت معلومة؛ إذ ال تطوير بال حرية فكر وتحرير للعقول؛ وكما تساهم اللياقـة              

البدنية في الشعور بالمتعة في أي نشاط جسدي؛ فإن هناك درجة من اللياقة الذهنية              

نجاح؛ ألننا عنـد    التي ينبغي أن نتوافر عليها حتى نشعر بالمتعة في أداء وظائفنا ب           

ذاك نشعر بأننا نستثمر عقولنا بالشكل المناسب؛ وعلى هـذا فـإن العقـل المفكـر        

سيرشدك دائماً إلى الطرق األفضل للوصول إلى درجات جيدة من النجـاح؛ كمـا              

 : وقديماً قالوا  ... يشعرك بأقصى درجات االستمتاع في أيام العمر ولحظات الحياة        

اإلنسان السليم في   ( ولعل األكمل من ذلك هو      )  السليم   الجسم السليم في العقل    ( ـ

  ).العقل السليم 

 ـ: وقت إقناع اآلخرين 
لعّل من الواضح لدينا جميعاً؛ أن من النادر أن تقبل أفكارنا مـن الوهلـة األولـى                 

وكـل   ... خصوصاً وإننا نتعامل مع أناس لهم أفكارهم وتصوراتهم وطموحـاتهم         

 ... ديه فكرة أو رؤية عن أي وضع يريد أن يتعامل معهإنسان ال يعدم أن تكون ل

لذلك فإنه في أغلب األحيان علينا أن نبذل فكراً وجهداً إلقناع اآلخرين بما             

نفكر أو نريد؛ سواء كانوا مدراء أو زمالء؛ لنضمن قدراً مـن التفـاهم والتنـسيق                

  ـ: وقد تساعد في ذلك األمور التالية. معهم

إذ يجب أن تكون مـستعداً لـسماع          ..لبية ألفكارك وأقوالك  توقع ردود س  :  األول

بل وترتاح لدى استماعك للنقد أو االعتراض ألن ذلك إذا ال ينفعـك              ؛االعتراضات
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لذا  ... اآلن فإنه سينفعك غداً؛ ألنه سيرشدك إلى النواقص ويقوي عندك اإليجابيات          

 الحـاد مـن مثـل       عليك أن تستعد دائماً لسماع االعتراضات خصوصاً االعتراض       

   ـ: االعتراضات التالية

وقد جربت من قبلـك وكـان       !! ـ إن طريقتك التي تدير بها أمورك غير عملية         1

  ...نتاجها الفشل

  ... ـ إن طريقتك هذه لن تنجح أبدا2ً

  . ـ إنك رجل ال تجيد النجاح ألن طرقك قديمة أو ناقصة3

أقـصى درجـات    ونؤكد على االستماع لمثل هذه االعتراضات ألنها في         

الحدية وأكثر إيالماً لإلنسان وهي تشعره بدرجة كبيرة من بخس الحقوق ونكـران             

الفضل؛ وعليه فإنك إذا تمكنت من االستماع لمثل هذه االعتراضات بصدر رحـب             

ـ منها أقدر؛ ومعنى ذلك أنك ستكون أقدر علـى احتـواء             ـ على األقل   فستكون

  .الطرف اآلخر ثم التفاهم معه

   ـ: ن مستعداً لسماع التقويمات السلبية لفكرتك؛ مثل التقويمات التاليةوأيضاً ك

  .ولذلك فهي ال تنفع. أو متأخرة عن أوانها ...  ـ إن فكرتك سابقة ألوانها1

  . ـ إن فكرتك مثالية وبعيدة عن الواقع وظروفه القاسية2

ل األزمات  ـ إن فكرتك لم تلحظ الظروف القاسية التي تمر بها المؤسسة؛ من قبي 3

  ... المالية أو اإلدارية أو السياسية

لذلك ومن أجل التغلب على هذه االعتراضات والتقويمات بإيجابية؛ فـإن           

من الضروري أن تعد نفسك؛ وتهيئ أدلتك وبياناتك لتنتصر على هذه االحتجاجات            
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 سلوك طريق جديـد وانعطـاف أو        لمحاولةوكن مستعداً    ... بالحجج وضبط النفس  

تى تتمكن من أن تحقق موضعاً لفكرتك في أذهان اآلخرين ولنفوذك فـي             تسوية ح 

  .ميادين العمل

فلكي تخطو باتجاه االبتكار حّضر لكل شيء جوابه         ... التأكيد على المنافع  :  الثاني

 )  ؟ بماذا ستفيدنا هذه الفكـرة    ( فإن الكثير من األفراد الذين تعمل معهم قد يسألونك          

 أن تكسب دعماً لفكرتـك      حاوللذا   )  ؟ ود به على المؤسسة   ما النفع الذي ستع   ( أو  

  .وذلك بإظهار فوائدها وشرحها مع دراسة الخسائر قياساً إلى األرباح

  ...سهلة عند اآلخرين) نعم ( اجعل كلمة :  الثالث

راحات اقت المحتمل أن تنشأ أثناء تقديمك       أي فكّر بجميع المشاكل التي من     

الً ليس إلظهار أنك تخطط لكل شيء وتنظر إلى األمـور           أفكار؛ وقّدم جواباً مقبو   و

  .بشمولية فقط؛ بل لتكون كذلك فعالً

 دراء أو األفراد من أصحاب الرأي مشاكلهم الخاصة وتصوراتهم         لدى الم

ختمرة بالتجارب العديدة؛ لذا فإن من الصعب عليك إقناعهم بالجديد ما لم تقـدم              الم

فإنهم لن يتوقفوا ليحلوا مشاكل جديدة قد تفرضها        لهم ما يرضيهم ويقنعهم؛ وبالتالي      

  .فكرتك الجديدة حتى يوافقوا عليها

فإن أسهل وأسرع جواب لدى أصحاب القدرة والقـرار إذا لـم يقتنعـوا              

وحينئذ تغلق أمامك األبواب؛ لذا فكر دائماً أن تقدم          ... )ال  ( ـ هو    ـ بدواً  بالشيء

؛ فإنك بهذه الخطوات الثالث     )بنعم  ( الجواب  لهم أفكاراً واقتراحات مدروسة تلهمهم      

تتمكن من أن تحصل على توكيد وضمان بقبول آرائك وأفكارك سـواء مـن قبـل        
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وهذا من شأنه أن يوفر الكثير من الوقت الذي تـصرفه فـي             . المدراء أو الزمالء  

 ... مجاالت مهمة أخرى بدالً من اجترار األفكار ثانية واالصطدام بـاألقوى منـك            

نه في خاتمة األمر سيجعلك في مصاف الرجال المبدعين الذين لهـم دورهـم              كما أ 

  ...ومكانتهم أينما كانوا

 نظريات اإلبداع
 اإلنسان فهم ظاهرة اإلبداع ولكنه لم يستطع الوصول إلى مفهوم           حاوللقد  

واضح حتى أخضع هذا المفهوم للبحث والتجارب وقد تنوعت النظريات التي تسعى            

ال اإلبداعية وسنعرض أهم النظريات والتي ال تزال تتفاعـل مـع            إلى تفسير األعم  

 .مجتمعنا في العصر الراهن

  ـ : النظرية العبقرية
 وتفترض هذه النظرية أن األعمال اإلبداعية تظهر فجاء فـي لحظـات            

إيحاء بغض النظر عما أنجز سابقاً وبمعزل عن التجارب والخبرات المتوفرة عنـد             

 حـدود   تجـاوز المبدع حسب هذه النظرية لديه القدرة علـى         وبالتالي فإن   . المبدع

المعرفة الحالية وإنتاج ما هو جديد بخطوة واحدة وكأنها حالة خاصة ظهرت فجاءة             

  .ولم يرتكز على أي من بيئته وتجاربه ومعرفته السابقة

  ـ : نظرية التحليل النفسي
ليـة  وترتكز على أن الـصراعات الداخ      . وهذه النظرية مصدرها فرويد   

للفرد والتي ظلت مكبوتة تولد عنده اإلبداع في مرحلة معينة وكأنه تفجير للمشاعر             

  . إشباع غرائزه بجر هذا اإلبداعيحاولواألحاسيس والغرائز؛ وكأنه 
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  ـ : نظرية القياس النفسي
 وتعتبر هذه النظرية امتداداً لحركة القياس النفسي؛ والتي بدأت مع العالم           

وترتكز  ... ي تطوير أول اختبار لقياس الذكاء     ف ) binet(  )يه  ألفرد بين ( الفرنسي  

وعلـى أن    ... قة بين السلوك والذكاء واإلبداع    على قياس الذكاء وعلى وجود عال     

اإلبداع شأنه شأن الذكاء يجب أن يخضع للبحث التجريبي والقياس وهو موجود لدى             

  .حديده وبالتالي فإنه يمكن قياسه وتمتفاوتةكل األفراد وبنسب 

  ـ : نظرية حل المشكلة واإلبداع
 وتفترض هذه النظرية أن العملية اإلبداعية هي عملية إيجاد حل إبداعي           

  .لمشكلة غير عادية

  ـ : osbornنظرية أسبورن 
 اعتقد أسبورن أن أفضل طريقة للتوصل إلى حلول ناجحة وهـو توليـد             

خرى؛ وقد اعتمد هذا األسلوب     أكبر عدد من البدائل المحتملة وتقييمها واحدة بعد األ        

في إجراء دراسة مكثفة حول طبيعة العملية اإلبداعية وتعليم اإلبداع وهذا انعكـس             

. بصورة إيجابية على تطوير برامج تربوية بهدف تقوية اإلبداع لـدى المتعلمـين            

وكان يعتقد أن تفعيل القدرة على التخيل هي المفتاح لعملية الحـل اإلبـداعي ألي               

ن الجدير ذكره أن المشكلة التي نتحدث عنها هي األسلوب المتبع لحـل             وم .مشكلة

  .ب هذه الخطواتييكمن بترت

  . ـ إيجاد المشكلة1

  . ـ إيجاد الحقائق2



  

  
  
80 

  . ـ إيجاد األفكار3

  . ـ إيجاد الحل4

  .ـ قبول الحل 5

  البرنامج التدريبي للحل اإلبداعي للمشكالت
 تدريبية مدة كل منها سـاعة       جلسة ) 16( يتكون البرنامج التدريبي من     

وفي كـل جلـسة     . ونصف؛ ويمكن تقصير مدة البرنامج أو إطالتها حسب الحاجة        

تعرض مواد معّدة جيداً بعناية وبطريقة منهجيـة؛ وتتـضمن المـواد إرشـادات              

واقتراحات لتحفيز اإلبداع؛ كما تتضمن اقتباسات من أقوال ألشخاص مبـدعين؛ أو            

 .بهدف تشجيع المتدربين وإثارة طاقاتهم اإلبداعيةخالصات من دراسات اإلبداع 

أما خبرات البرنامج فإنها مصممة بطريقة متدرجة ومثيـرة لالهتمـام؛           

   ـ: ويمكن تأطيرها في أربع مراحل؛ هي

يتركز دور المتدرب في هذه المرحلة على مالحظة المدرب وهو          :  المرحلة األولى 

  .تهيقوم بتطبيق استراتيجيات البرنامج وتقنيا

يتطور دور المتدرب ليقوم بالعمل مع مجموعة صغيرة من األفراد          :  المرحلة الثانية 

  .تحت إشراف مباشر من قبل المدرب

يقوم المتدرب بالعمل مع شخص آخر من المشاركين بإشراف غير          :  المرحلة الثالثة 

  .مباشر من قبل المدّرب
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 تطبيق جميع االستراتيجيات    يتولى المتدرب المسؤولية بنفسه عن    :  المرحلة الرابعة 

حـل  «والتقنيات المناسبة في كل خطوة من خطوات العمل التي يتضمنها برنـامج             

  .؛ وذلك إليجاد حل إلحدى المشكالت التي يختارها المتدرب»المشكالت اإلبداعي

  ـ : أهداف البرنامج
   ـ: إلى تحقيق ما يأتي» ةشكالت اإلبداعيلحل الم«يهدف البرنامج التدريبي 

زيادة وعي المتدرب بالفرص والتحديات والمشكالت الموجودة فـي بيئتـه؛    ـ  1

  .وزيادة اهتمامه بها ورغبته في حلّها وتحسينها

  . ـ تقوية دافعية المتدّرب ليكون مبدعاً في التعامل مع المشكالت2

  . ـ جعل المتدرب أكثر انفتاحاً على أفكار اآلخرين وتفهماً لها3

من استخدام استراتيجيات وتقنيات متنوعة لحـل المـشكالت         ـ تمكين المتدرب     4

  .بطريقة منهجية

ـ تنمية مهارات المتدرب على توليد األفكار وإعطاء البدائل النوعية واألصـيلة             5

  .واستخدامها في حل المشكالت بطريقة إبداعية

  ـ تنمية مهارات المتدرب في وضع المحكات والمعايير المالئمة لتقييم األفكـار  6

  .والبدائل أو الحلول للمشكالت على أسس موضوعية

  . ـ تمكين المتدرب من وضع خطة عمل وتنفيذها7

  . ـ زيادة وعي المتدرب بأهمية اإلبداع في جميع مجاالت الحياة8

  ـ : جلسات التدريب
   ـ:  تنقسم جلسات التدريب إلى أربع مجموعات
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وهي مكّرسة . الست األولىتضم هذه المجموعة الجلسات  :  ـ المجموعة األولى 1

  .لتعليم المشاركين جميع األساليب والتقنيات المصممة لزيادة حساسيتهم للمشكالت

وهي مخصصة لتدريب المشاركين على تطبيق ما تعلمـوه         : ـ المجموعة الثانية   2

ات وأساليب بصورة متدرجـة تبـدأ بمالحظـة         نيفي الجلسات الست األولى من تق     

وضح باألمثلة جميع مراحل العمليـة؛ وتنتهـي بالمرحلـة          المشارك للمدّرب وهو ي   

األخيرة التي يعمل فيها المشارك بصورة منفردة على تطبيق ما شاهده بنفسه فـي              

  .حل مشكلة يختارها هو

بهـدف تزويـد    » دورة الخبرة «وهي متداخلة مع جلسات      : ـ المجموعة الثالثة   3

  .وا أكثر فاعليةالمشاركين بفرص إضافية للتدرب والمران حتى يصبح

وهي مخصصة لشحذ قدرات المشاركين على استخدام ما         : ـ المجموعة الرابعة   4

  .تعلموه بسرعة

  ـ : أهداف جلسات التدريب
   ـ: ـ الجلسة األولى 1 

» الحـساسية للمـشكالت   «تهدف هذه الجلسة إلى تدريب المشاركين على        

مـشكالت  وي عليه مـن  وزيادة وعيه بما يدور في محيطهم من أحداث وما قد تنط      

ولحفز المشاركين على التفاعل في عملية التـدريب         ... يمكن حلها بطريقة إبداعية   

على تحّسس المشكالت؛ يعرض المدرب مجموعة مـن الكلمـات فـي عمـودين              

   ـ: متقابلين؛ وتضم كلمات مثل
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 المسجدـ   الراحةـ   الجيرانـ   السعادةـ   عائلةـ   تحسيناتـ   أصدقاء

ويبدأ بتوجيه انتباه المشاركين للكلمات في العمود        .تعقيداتـ   المنزلسوء الفهم   ـ  

األيمن ويتساءل عما يمكن أن تثيره لديهم من ارتباطات؛ أو ما تحمله من مدلوالت              

  .ذات عالقة بخبراتهم الشخصية

ثّم ينتقل المدرب للقائمة الثانية؛ ويطلب من المشاركين اختيار كلمة منهـا            

 القائمة األولى؛ وإيجاد نوع من العالقة القسرية بينهما إلثـارة           وربطها مع كلمة من   

ومع أن هذه الجلسة     .مزيد من األفكار أو التحديات التي قد يستحضرها المشاركون        

مكّرسة لشحذ وعي المشاركين بمحيطهم وحساسيتهم للمشكالت؛ إال أن المدرب قد           

  .ة حلهايسأل المشارك الذي يثير مشكلة عن اقتراحاته حول كيفي

   ـ: ـ الجلسة الثانية 2
تهدف هذه الجلسة إلى تعريف المشكلة التي تكون عـادة فـي صـورة              

مشوشة وغامضة وغير محددة المعالم؛ ويتعرف المشاركون على الطرائق المختلفة          

  .التي يمكن استخدامها الستجالء المشكلة وإعادة تعريفها بعبارة واضحة؛ ومن بينها

تساؤالت التي تهدف إلى توضيح األهداف والعناصر التـي         إثارة مجموعة من ال   ـ  

 ما الذي أسعى لتحقيقـه فـي         ؟ ما هو هدفي األساسي   :  تتكون منها المشكلة؛ مثل   

  ؟ ...  كيف؟...   لماذا ؟الواقع

تحليل المشكلة وتفتيتها إلى عناصر أو مكونات جزئية بحيث يمكن صياغة كـل             ـ  

 انفراد بعد ترتيبها في قائمـة أولويـات         منها بوضوح والتعامل مع كل عنصر على      

  .حسب الحاجة واألهمية
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   ـ: ـ الجلسة الثالثة 3
تدريب المشاركين على كيفية التغلب على الممارسات       تهدف هذه الجلسة ل   

ومن أجل ذلك   .  التفكير واالستجابات الجامدة في المواقف المختلفة      وأنماطالروتينية  

قف تظهر اآلثار السلبية للعادات واألنمـاط       يتم تعريض المشاركين لخبرات أو موا     

  .التي تقّيد التفكير وتحل من استخدام القدرات اإلبداعية التي يمتلكها المشاركون

ويتّم في هذه الجلسة أول احتكاك مباشر مع استراتيجية تأجيـل إصـدار             

األحكام على األفكار المطروحة؛ ويقدم المدرب فيها المبـادئ األربعـة لممارسـة             

   ـ: ة العصف الذهني؛ وهيعملي

  .ـ االنتقادات غير مسموح بها أ

  .ـ التداعي الحر لألفكار أمر مرغوب ب

  .ـ الكمية أو عدد األفكار والمقترحات مطلوبة ج

  .ـ دمج األفكار أو تحسينها باإلضافة والتعديل مقبول د

   ـ: ـ الجلسة الرابعة 4
استراتيجية العالقات  يتم تدريب المشاركين في هذه الجلسة على استخدام         

وتـتلخص هـذه    . القسرية في التغلب على أنماط التفكير الجامدة وتحفيز اإلبـداع         

. االستراتيجية في إيجاد عالقة قسرية بين شيئين أو فكرتين ال يبدو أن بينهما رابطة             

والحـذاء؛ والعالقـة بـين      ) الوسادة  ( العالقات السرية كالعالقة بين المخّدة      :  مثل

  .والعالقة بين الرمل والهواء. صابونالورق وال

   ـ: ـ الجلسة الخامسة 5
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ويقوم المدرب بتوجيه انتبـاه     . »التقييم«تركز هذه الجلسة على موضوع      

المشاركين إلى أهمية مرحلة تقييم األفكار والمقترحات بعد االنتهـاء مـن مرحلـة              

المـشاركين  وتتم عملية التقييم على أساس محكات أو معايير يطلب مـن            . توليدها

ألن المحكات إذا كانت شاملة ووافيـة فإنهـا تقلّـص           . توليد أكبر عدد ممكن منها    

احتماالت الوقوع في األخطاء؛ وتساعد على التنبؤ بما يترتب مستقبالً على اتخـاذ             

قرار أو اختيار مسار لحل المشكلة؛ وبالتالي قد تبرز أفكار جديدة للتكيف مع هـذه               

  .المترتبات

   ـ: لسادسةـ الجلسة ا 6
تهدف هذه الجلسة إلى تدريب المشاركين على كيفية تسويق الحلول التـي    

توصلوا إليها وال يعني ذلك أن العملية قد انتهت وأن الحلول التي توصـلوا إليهـا                

وغني عن القول أن األفكار التي يتم اختيارها في هذه المرحلة تعتبر حلوالً             . نهائية

ومن الضروري توليد أفكار جديدة في كل مرحلة        . لمؤقتة وعرضة للتغيير والتعدي   

 ويقترح بارنس اسـتخدام قائمـة       .»الحل اإلبداعي للمشكالت    «من مراحل عملية    

وتضم القائمة عدداً من المجاالت ونمـاذج مـن         . الشطب التالية لتسويق فكرة الحل    

  .األسئلة المرتبطة بها

   ؟ها أو وصفهاما هي إيجابيات الفكرة وكيف يمكن عرض:  قبول الحل

ما أوجه االعتراض أو الرفض التي يمكن إثارتها؛ ومـا هـي أفـضل              :  التوقعات

   ؟اإلجابات أو الردود عليها

   ؟كيف يمكن أن يساعد أشخاص آخرون في تنفيذ الفكرة:  المساعدة

   ؟ما هو أفضل مكان لعرض الحل أو تطبيق الفكرة:  المكان
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   ؟عرض فيه الحل أو تستخدم فيه الفكرةهل يوجد وقت محدد يفضل أن ي:  الزمان

   ؟كيف يمكن اختبار الفكرة أو الحل قبل االستخدام: االحتياطات

   ؟كما يمكن استخدام األسئلة اآلتية استعداداً وتهيئة لقبول الحل أو الفكرة

   ؟من هم الذين يحتمل أن يثيروا اعتراضات على الفكرة

   ؟ما هي االعتراضات أو االنتقادات المحتملة

   ؟كيف يمكن مجابهة االعتراضات

   ؟أين ومتى يمكن إجراء شيء بهذا الخصوص

فـي إيجـاد    . إن استخدام قائمة الشطب المشار إليها يعني التفكير المسبق        

أفضل اإلجابات الممكنة لألسئلة المقترحة التي من المتوقع أن تثار من قبل الجهـة              

  .ذات العالقة بالمشكلة أو بالحل

   ـ: سابعةـ الجلسة ال 7
تخصص هذه الجلسة لمراجعة جميع الخطـوات الـسابقة لعمليـة حـل             

  ـ : المشكالت االبداعي وحسب الترتيب التالي

تهدف هذه المرحلة إلى جمع أكبـر قـدر مـن الحقـائق أو      :  ـ إيجاد الحقائق 1

ويمكـن  . المعلومات ذات العالقة بالمشكلة التي تكون عادة غامضة وغير محـددة          

ويخصص العمود األول لكتابـة جميـع       . أعمدةدول التالي ذي الثالثة     استخدام الج 

األسئلة الموجهة للحصول على الحقائق أو المعلومات المطلوبة؛ بينما توضـع فـي    

العمود الثاني قائمة بمصادر المعلومات أو األفراد والجهات التي يمكـن الحـصول             

عمود الثالـث فتوضـع فيـه       منها على إجابات عن األسئلة في العمود األول؛ أّما ال         
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الحقائق أو المعلومات التي يتم الحصول عليها بحيث تكون المعلومـة ومـصدرها             

  .والسؤال الذي تجيب عنه على نفس الخط

تتم في هذه المرحلة إزالـة الـضبابية    : problem finding ـ إيجاد المشكلة  2

فرعية التـي   والغموض الذي يكتنف المشكلة عن طريق التركيز على المشكالت ال         

تُشتق من المشكلة الرئيسية في ضوء الحقائق والمعلومات التي جمعت في المرحلة            

   ـ: السابقة ويعرض المدّرب نماذج من األسئلة التي يمكن إثارتها

  ؟...   ـ ماذا يمكن أن أفعل لِـ

  ؟...   ـ كيف يمكن أن أكتشف

  ؟...   ـ كيف يمكن أن أقرر

تار المدرب السؤال الـذي يمثـل جـوهر         وتنتهي هذه المرحلة عندما يخ    

  .المشكلة؛ ويحمل دالالت قوية حول إمكانية معالجته بطريقة إبداعية

تهدف هذه المرحلة إلى توليد أكبر عدد ممكن من األفكار لحل  :  ـ إيجاد األفكار 3

المشكلة؛ ولتحقيق ذلك يسمح بإصدار أحكام أو توجيه نقد ألي فكرة حتـى يـستنفد               

  .يع ما لديهم من أفكارالمتدربون جم

في هذه المرحلة يتم تطوير محكات أو معايير لتقييم األفكار التي            : ـ إيجاد الحل   4

تّم توليدها في المرحلة السابقة؛ وتعتمد عملية اختيـار المحكـات المالئمـة علـى               

حساسية الفرد للمشكالت ووعيه باآلثار والمترتبات والمحاذير التي يمكن أن تحدث           

  .ت الفكرة المختارةإذا نُفذ
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يتم التركيز في هذه المرحلة على األفكار التي حصلت على أعلى            : ـ تقبل الحل   5

التقديرات في ضوء المحكات التي استخدمت في عملية التقيـيم خـالل المرحلـة              

ولتسهيل العمل في هذه المرحلة يقترح استخدام ورقة عمل مقـسومة إلـى             . السابقة

   ـ: يث تستخدم على النحو اآلتيثالثة أقسام أو أعمدة بح

توضع فيه قائمة األفكار التي تّم اختيارها وتـضم أسـلوب التنفيـذ      :  العمود األول 

  .وكسب الدعم وضمان الفاعلية

توضع فيه إجابات عن أسئلة تبدأ بمن ومتى وأين حول كل األفكار            :  العمود الثاني 

  .الموجودة في العمود األول

يه إجابات عن أسئلة تبدأ بكيف ولماذا يتقبل اآلخرون كـل           توضع ف :  العمود الثالث 

  .األفكار

وفي كل الحاالت يستخدم مبدأ تأجيل إصدار األحكام في التوصـل إلـى             

  .أفضل اإلجابات عن األسئلة التي تثار الستيضاح كل فكرة وتقييمها

 خصائص المبدعين
 ـ : خصائص المبدعين التطورية

  .ع هو المولود األول لألسرة ـ غالباً ما يكون المبد1 

  . ـ قد يكون عانى من فقدان أحد الوالدين2

  . ـ أجواءه األسرية غنية بالخبرات والتنوع3

  . ـ يستمتع بالشهرة ويثابر على العمل4

  . ـ يقدم مبادرات تدل على نبوغه المبكر5
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  . ـ يفضل التعلم على صحبة الناس وينكب على المطالعة6

  .رات متنوعة من سن مبكرة ـ يتعرض لتجارب وخب7

  . ـ يحب الدراسة والنجاح8

  . ـ يقيم عالقات مميزة مع مجموعات ضيقة9

  . ـ يتأثر بالقدوة10

  . ـ يتمتع بإنتاج ضخم11

  ـ : الخصائص المنطقية
  . ـ االنضباط الذاتي واالستقاللية وكراهية السلطة1 

  . الضغوط االجتماعيةمقاومة ـ 2

  .ـ االنتباه للتفاصيل 3

  . ـ تحمل الغموض والقلق4

  . ـ حب المغامرة واإلثارة5

  . ـ تفضيل المسائل المعقدة6

  .ـ امتالك قاعدة معرفة كبيرة 7

  . ـ القُدرة على التفكير المتشعب8

  .لالسترخاء ـ الحاجة 9

  .ـ الحاجة لمجتمع وبيئة داعمة 10

  . ـ عدم تحمل الملل والروتين11

  . ـ حسن الفهم واالستيعاب12
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  ـ : ص الحدسية للمبدعالخصائ
  . ـ االنفتاح بغير حدود1 

  . ـ الرومانسية2

  . ـ الحساسية الزائدة3

  . ـ الحماس والتسرع4

  . ـ اإلحساس المتزامن باأللوان واألصوات والروائح5

  . ـ تقديم أفكار جديدة لحل المشكلة6

  . ـ التفاعل مع األفكار الجديدة واألصيلة7

  .ر والتعبير عنها ـ القدرة على تحرير األفكا8

  . االتهام بالشذوذ وغرابة األفكارمقاومة ـ القدرة على 9

   ـ:الخصائص العاطفية للمبدع
  . في التعبير عن نفسهكفء ـ 1

  . ـ يدرك األشياء بطريقة خاصة2

  . ـ ينجذب إلى المواقف المجهولة والمحيرة3

  .ية ـ له قدرة خاصة على حل الصراعات الداخلية والتناقضات الثنائ4

  . ـ له قدرة على دمج العناصر المتفرقة5

  . ـ يتقبل ذاته جيداً وال يعبأ برأي اآلخرين عنه6

  . ـ يتحمل المواقف المربكة7

  . ـ له القدرة على التركيز8
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  . ـ ال يكبت مشاعره ويعبر عن مواقفه جيدا9ً

  . ـ يتحلى بالشجاعة لمخالفة العادات والمسلمات10

  . ـ سريع البديهة11

  . يشعر مع اآلخرين ويتوحد معهم بسرعة ـ12

  ـ : الخصائص الحسية للمبدع
  . ـ منفتح على األفكار والخبرات الجديدة1 

  . ـ يضبط نفسه ويتحكم بذاته2

  . ـ عنده قدرة على التالعب بالعناصر والمفاهيم3

  . ـ عنده اهتمام بالعالم الخارجي والداخلي4

  . ـ ال يستعجل النهايات5

  .راعات والتوتر ـ يتقبل الص6

  . ـ عنده قيم نظرية وجمالية مرتفعة7

 . ـ عنده أداء حاذق للفنون التقليدية8

 صفات المبدع
 التي تمتلك يتصف المبدعون عموماً بعدد من الخصائص الشخـصية         هي  

والتي تولد دوافع اإلبداع وتنبغي اإلشارة إلى أنه ليس من الضروري تـوفر كـل               

 سيما أننا ارتأينا أن نقوم بتجميع كـل صـفات           صفات المبدع في شخص واحد وال     

المبدع التي توصل إليها الباحثون؛ علماً أن العديد من الباحثين وضعوا صفات ولم             

 .يضعوا األخرى؛ ولكن رأينا أن وضعها كلها أفضل
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  . ـ الثقة بالنفس لدرجة األنانية والتمركز حول الذات ولو على حساب اآلخرين1

  .إلحاطة بما يدور حوله ـ اليقظة والوعي وا2

  . ـ االجتهاد واالنهماك الزائد بالعمل3

  . ـ االنهماك المفرط بالعمل4

ـ عدم االهتمام بالحياة االجتماعية والحيويات الشخـصية واعتبارهـا مـضيعة             5

  .للوقت

ت وقواعد السلوك والتصرف بطريقة غيـر       واألتي كي ـ عدم التمسك باألعراف      6

  .تقليدية

  .لة ومواجهة الصعوبات في التعامل مع اآلخرين ـ الميل للعز7

  . ـ المزج بين الطفولة والرشد في األفكار والسلوك8

  . ـ التعبير عن العواطف بصراحة وبقوة بصورة مباشرة وغير مباشرة9

  . ـ معاناة حالة من الكآبة والتوتر بين الحين واآلخر10

  .التحرر الضغوط الخارجية والقيود المفروضة وحب مقاومة ـ 11

  . ـ حب االستطالع والمساءلة12

  . ـ حب التعلم واالنفتاح على الخبرات الجديدة13

  . ـ االنتماء للعمل واالندماج فيه14

  . ـ التركيز على المهمات وعدم التشتت15

  . ـ القدرة على التنظيم الذاتي16

  . ـ التأثير باآلخرين17
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  . ـ التأمل واالنسحاب من المواقف الميؤوس منها18

  . ـ الميل للتالعب باألفكار19

  . ـ تقدير األصالة واإلبداع20

  . ـ الحدس وسرعة البديهة21

  . ـ األمانة والشجاعة والحرص على اإلقدام والمثابرة22

  . ـ التعاطف مع اآلخرين23

  . ـ القدرة على جذب الجماهير24

  .ـ الحاجة للدعم والثناء 25

  . ـ البحث عن التشويق واإلثارة26

  . تجنب العالقات مع اآلخرين وعدم االقتراب كثيراً من الرفاق ـ27

  . ـ المعاناة من شدة التوتر واالنفعال28

  . ـ االنشغال الذهني والتخطيط والتبصر باألمور29

  . ـ االعتماد على الذات بدرجة كبيرة30

 التفكير اإلبداعي
. ز التفكير والعقل هو مرك  . مّيز اهللا اإلنسان على سائر المخلوقات بالعقل      

وأياً كانت اللغة أو الوسيلة التي يستعملها الفرد؛ فهي تنتقـل إلـى العقـل ليحلّلهـا             

ولقد ساوى اهللا بين جميع البشر أن زّودهم بهذا الجهاز المدهش؛ ودعاهم             .ويفّسرها

كما شّجع علـى    . إلى توظيفه في حياتهم؛ باعتباره أداة للتعلّم تالزمهم طيلة حياتهم         
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آية ( ) قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون        ( .ثير من اآليات  التعلّم في ك  

  ـ: ونبه إلى القدرات الكبيرة للعقل؛ الذي ال حدود للمعرفة لديه  ).سورة الروم: 9

  ).؛ سورة اإلسراء 85آية   () وما أوتيتم من العلم إال قليالً (

م يستعمل سـوى    وفي هذه اآلية الكريمة إشارة واضحة إلى أّن اإلنسان ل         

  .جزءاً قليالً من قدراته العقلية؛ وأن المجال أمامه واسع لتعلّم المزيد

كما أنها دعوة عامة لمواصلة البحث والتعلّم؛ ال لفئة بعينها؛ وإنما لجميع البشر في              

والتفكير يقود إلـى    . والتعلّم يعني التفكير  . والعلم ال يتم إال بالتعلّم     .كّل زمان ومكان  

 الـذين   ( )؛ سورة الذاريات    21آية   (    ) وفي أنفسكم أفال تبصرون      (..  .اإلبداع

قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات واألرض؛ ربنا           يذكرون اهللا 

  ).؛ سورة آل عمران 191آية   ()ما خلقت هذا باطالً سبحانك فقنا عذاب النار 

   ؟لماذا يدعونا الخالق إلى التفكير
ك إبداع مهما بلغت درجته؛ يصل إلى إبداع الخالق في كّل مـا             وهل هنا 

  ما خلق اهللا دعوة إلى التفكير اإلبداعي ؟أليس التفكّر في !خلقه ؟

ولما كان التفكير مطلباً أساسياً في تقّدم اإلنسان وتطّوره منذ بدء الخليقـة             

نبني علـى   وبالتفكير  . حتى نهايتها؛ كان ال بّد من مواكبته لكل عصر من العصور          

وإذا ما تأملنا الثورة التقنية العلمّية في        .الماضي ونبتكر من أجل الحاضر والمستقبل     

عصرنا الحالي؛ وفيما واكبها من حاجة ماّسة إلى مواصلة البحث والتقّدم في جميع             

المجاالت؛ تحتّم علينا أن نفكّر جدياً في تطوير القدرات المبدعة عند األفـراد منـذ               

وهذا األمر يتطلب تطوير المناهج التعليمية وتحسينها       . رة في حياتهم  المراحل المبك 
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باستمرار؛ وأن تتبنى المؤسسات التربوية تنمية مهارات التفكير وتحفيزها واالرتقاء          

بها لدى جميع فئات الطلبة؛ باعتبارها وسيلة لتحقيق غايـات وأهـداف ملّحـة؛ ال               

   .كأهداف بحّد ذاتها

الذي يشهده العصر الحاضر مـا هـو إال مقدمـة    كما أن التغيير السريع  

ـ        حيـث سـتقوم اآلالت والعقـول        ستقبل؛لتطّور أسرع وأشمل؛ ينتظر عـالم الم 

وهذا . اإللكترونية باألعمال الروتينية؛ وتترك لإلنسان األعمال االبتكارية واإلبداعية       

التعامل مع  يتطلب منا أن نراجع أنفسنا؛ وأن نغير أسلوب تفكيرنا؛ بحيث يؤهلنا إلى             

  .علوم المستقبل واكتشافاته وإبداعاته

منهم مبدعون فـي مجـال      . هناك العديد من المبدعين على مدار التاريخ      

ومنهم من قّدم إنجازات مبدعة في سـّن        . محّدد؛ ومنهم مبدعون في مجاالت متعّددة     

 ومنهم من أبدعوا في الفن أو الموسيقى أو فـي العلـوم           . مبكرة أو في سّن متقّدمة    

وما نطمح إليه في عصرنا الحاضر؛ أن نجعل من التفكير اإلبـداعي             .والتكنولوجيا

بحيث يشارك فيه جميع األفراد في مختلـف المجـاالت؛ ال           . مطلباً عاّماً ال خاصاً   

أفراد بعدد األصابع فقط؛ ليتحّول العالم كله إلى خلية نحل نشطة؛ وسيمفونية خالدة؛             

  .ته اإلبداعيةيشارك فيها كّل حسب دوره وقدرا

  ؟لماذا التفكير اإلبداعي
كانت الحاجة إلى التفكير اإلبداعي ملحة في كل عـصر مـن العـصور              

ولوال المبدعون لما أصبح لدينا هـذا الكـم الهائـل مـن االختراعـات               .الماضية

واالكتشافات؛ واإلنجازات العلمية واألدبية والفنّية التي نقشت أسماء مبـدعيها فـي            
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ـعـصر العلـم     وما أحوجنا في هذا العصر     .نية على مدى العصور   الذاكرة اإلنسا 

والتكنولوجيا والعولمة وتفّجر المعلومات ـ إلى أن نواكب هـذا التقـّدم الـسريع     

بالمشاركة الفاعلة في المعرفة والتعلم واإلنجاز؛ لنقّدم للعالم إبداعات خاّصـة بنـا؛             

  .وناتجة عن أعظم ثروة نمتلكها؛ وهي العقل

؛ وبما تّوصل إليه     )1989( ارض هذا مع ما يدعو إليه ماتشادو         وال يتع 

وأن اإلبداع يمكن   . ؛ من أن الذكاء حقّ طبيعي لكل فرد        )1989( الكسندرو روشكا   

حول إمكانية تعلـيم     ) 1996( كما ال يتعارض مع أفكار هبارد       . أن يكون جماعياً  

  . توىجميع األفراد ورفع قدراتهم؛ ودرجة ذكائهم إلى أعلى مس

من الجهد المبذول للقراءة؛ يقوم بـه العقـل؛ أو مـا            % 95 إن   ـ: يقول الباحثون   

؛ فتقوم به إحدى الحواس التي      %5أما الباقي؛   ). أي عملية التفكير    ( يحصل داخله   

   ).1988الحاج خليل . ( زّودها اهللا سبحانه لعباده

لجهـد  وسواء اعتمدت القراءة على أي حاسة من الحواس الخمس؛ فإن ا          

وإذا أردنا أن نُنـشئ      .األكبر لعملية القراءة يقوم به العقل؛ الذي هو مركز التفكير         

جيالً مفكراً؛ علينا أن نُنشئ جيالً قارئاً ومحلالً وناقداً منذ السنوات األولـى لـذلك               

وسائل تحسين التفكيـر فـي       (كتاباً حديثاً موضوعه     ) 1997 (نشر باير    و .الجيل

 فيه مجموعة من اإلرشادات والتوجيهات العامة؛ موجهة إلى         ؛ استعرض )مدارسنا  

تعلمّية أفضل للطلبة؛ تدربهم على استخدام مهارات       / المعلمين؛ لتقديم فرص تعليمية     

مع التعـرف علـى بـرامج       . التحليل والمقارنة والتفسير والتقويم   : التفكير المختلفة 

تمام بجميع الطلبة وليس االقتـصار   التفكير األكثر فعالّية؛ واألخذ بعين االعتبار االه      
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كتاباً حول التعلم خـارج أسـوار        ) 1998 (وقد أصدر بنتلي     .على فئة قليلة منهم   

  ).نظام مدرسي لعالم متغّير  : (الفصل الدراسي 

وأهم ما ورد فيه هو طبيعة التعلم الفّعال الذي يواكـب ويـساير القـرن               

قة بين المدرسة والمجتمع والتكامل     وذلك عن طريق توثيق العال    . الحادي والعشرين 

ويؤكد على تطبيق الطلبة لما يتعلمونه؛ وانعكاسه على حيـاتهم الشخـصية            . بينهما

مما يتطلب اإلعداد الجيـد للطلبـة       . وعلى بيئتهم؛ وال يقتصر على االمتحانات فقط      

  . لممارسة التعلم المستمّر وحّل المشكالت التي تواجههم طيلة حياتهم

) م  1987( يكون التفكير أكثر عمقاً وفاعليه؛ دعت ويليامز        ومن أجل أن    

 إلى العمل على تنشيط قّوة الجانـب        "التعليم من أجل العقل ذي الجانبين     "في كتابها   

األيمن من العقل لدى الطلبة؛ ليحقّقوا التوازن في مهارات التفكير؛ ولينشّطوا إلـى             

  .درجة عالية؛ قدراتهم اإلبداعّية

: التي يمكن أن يوظَّف بها جانبا العقل؛ األيمـن واأليـسر            ومن األنشطة   

؛ واسـتخدام جميـع الحـواس؛       )التـشبيه    (التفكير البصري؛ والخيال؛ والمجاز     

. واالستماع إلى الموسيقى؛ وإجراء التجارب المخبرية؛ والقيام بالرحالت الميدانيـة         

  .دراسيةوهذه األنشطة مفيدة لجميع فئات الطلبة وفي جميع المراحل ال

ومن الجدير ذكره؛ أن معظم المواد المدرسية وأساليب التعلـيم والتقيـيم            

تركّز على المواد والمعلومات المرتبطة بالجانب األيسر؛ وتهمل إلـى حـّد كبيـر              

  .المواضيع المرتبطة بالجانب األيمن؛ وهو الجانب اإلبداعي
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والحيـاة؛  من أبحاث في مجال اإلنـسان       ) م  2002( أما ما قام به هبارد      

وهو يشّبه قـدرات العقـل      . فهي تُعّد أول تقنية عملية وفّعالة تتناول العقل البشري        

ويعتقد هبارد أن العقل الذي تمتلكه؛ هـو        . المثالي بالكمبيوتر ذي الكفاءات المتعّددة    

 Dianetics ( الذي يمكن أن تسترد قدراته؛ وذلك عن طريق علم الديانتكس          "العقل  

علـم فكـري     ـ: وهو يعّرف الديانتكس بأنه     . "ة العقل على الجسد   ؛ أي تغلب قوّ   )

منظّم؛ مبني على مبادئ محّددة؛ يكشف لنا عن وجود حقائق طبيعية؛ تؤدي بـالفرد              

كما يمكن بواسطة هذه الحقائق التنبؤ بهذه       . أو المجتمع إلى ممارسة سلوكيات معينة     

  .السلوكيات

 الـذي  ه لجميع خلقه من البشر؛ وهوهذا العقل المثالي؛ هو هبة اهللا سبحان     
إال أن األحداث والمؤثرات النفسّية والجسدّية التي       ... يميزهم عن سائر المخلوقات     

تمّر باإلنسان؛ والتي تسّبب له الحزن أو األلم النفسي والجسدي؛ هي التي تؤثر على              

  آيف ؟... العقل؛ وتقلل من قدراته وكفاءاته 
سمى الذهن التحليلـي؛ واآلخـر       : ين  قسم هبارد العقل إلى قسم    يأحدهما ي

نذ بداية تكوين الشخص؛ أي منذ أن كان جنيناً؛ حتى آخر لحظه            وم .الذهن التفاعلي 
في حياته؛ يتم تسجيل جميع األحداث المفرحة والمحزنة؛ السعيدة والتعيسة؛ وكذلك           

ـ              شاهد جميع الحوادث التي تؤثر عليه جسدياً ونفسياً؛ مثل حـوادث الحـرب والم
المؤلمة المرتبطة بها؛ أو الوقوع عن الدراجة أو حادث سير يترك لديه أثراً جسدياً              

  .أو أية أحداث أخرى مثل فقد شخص عزيز. مؤلماً؛ كالكسور وغير ذلك
أما األحـداث   . جميع األحداث الساّرة؛ تدخل كشريط إلى الذهن التحليلي       

وبالتالي تؤثر على قـدرات     . عليالمؤلمة والمحزنة؛ فتدخل جميعها إلى الذهن التفا      
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الشخص من جهة؛ كما تؤثر على الوضع الصحي والنفسي لذلك الشخص من جهة             
من األمراض الجسدية والنفـسية؛     % 70وفي هذا الصدد؛ يعتقد هبارد أن       . أخرى

مـن هـذه األمـراض؛ الـصداع        . تعود إلى تأثير الذهن التفاعلي على األشخاص      
  .؛ والحساسية وغيرهاالمزمن؛ والروماتيزم؛ والربو

وذلك باالستماع  . إال أنه يمكن معالجة تأثير الذهن التفاعلي على الشخص        

. إليه؛ والعودة به إلى المسار الزمني الذي سجلت فيه األحداث المؤلمة والمحزنـة            

  .بهذه التقنية؛ يمكن التخفيف من حّدتها ومن ثم إبطال مفعولها

ألحداث المؤلمة والمحزنة من الـذهن      وفي الحالة التي تزول فيها جميع ا      

عندئٍذ؛ يسترجع جميع قدراته ويكتشف     . التفاعلي للشخص؛ يتحّول إلى إنسان صافٍ     

  .أّن لديه من القدرات واإلمكانات ما يفوق تصّوره

هذا الشخص الصافي؛ ال يتأثر فيما بعد بأّية أحداث مهما كانت؛ إذ تصبح             

  . طريق الذهن التحليليلديه القدرة على تحملها واستيعابها عن

أما اليوم؛ فيعتبر الديانتكس ظاهرة عالمّية؛ يستخدمها الماليين في أكثـر           

  . لغة50 بلداً؛ وبأكثر من 150من 

وتشمل أعمال هبارد التي عالجت موضوع اإلنسان والعقل البشري؛ على          

 عشرات الماليين من األعمال المنشورة؛ ككتب أو كمخطوطات؛ باإلضافة إلى أكثر          

  . محاضرة مسجلة3000من 
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وإن أكثر الشهادات التي تحقّق رؤية هبارد؛ هي ماليين األشخاص الذين           

يعملون اليوم على نقل ميراثه نحو القرن الحادي والعشرين؛ والذين تزداد أعدادهم            

  ). 2002هبارد؛  . (مع كل صباح فجر جديد

 ذكاءه؛  ؛ فهو يدعو كّل فرد إلى أن يضاعف       )م  2005( أما سكوت وات    

 "ففي كتابه الشهير عالمياً     . ويقوي قدراته الذهنية؛ ويظهر الطاقات الكامنة في عقله       

 يشير وات إلى أن غالبية البشر؛ تميل إلى اسـتخدام نحـو             "كيف تُضاعف ذكاءك  

أو أقل من قدراتهم العقلية؛ تاركين بذلك مخزوناً هائالً من الطاقـة العقليـة              % 10

ا؛ يكشف عن األساليب التي تساعد على استغالل تلك الطاقة          وفي كتابه هذ  . المعطلة

ومن أهم المكتسبات التي يحقّقها الفرد؛ إنجاز أعماله فـي          . ومضاعفة األداء العقلي  

وقت قصير؛ والقراءة السريعة مع الفهم السريع؛ وحّل المشكالت الصعبة؛ والتأثير           

. إلى غير ذلـك   . ها بسهولة على الناس اآلخرين وتحديد األهداف العظيمة ثم تحقيق       

ومـن  . القارئ وتحفزه على متابعة القراءة     وهو يستشهد بتجارب عملّية مشّوقة تشدّ     

  .ثم؛ تدفعه إلى تجريب تلك األساليب

أنه يمكننا أن نقيس تقّدم األمة وفقاً للنسبة بين         ) م  1989( ويرى ماتشادو   

ـ . ناس أمر ممكن  وأن تطوير كل ال   . عدد المبدعين فيها وعدد سكانها قاطبة      روة فث

لما تضخّم عدد األذكياء المبدعين؛ فإن البـشرية        فكُاألمة هي ثمرة عقول مواطنيها؛      

ـ إن الغد يعتمد على تربية اليوم بالنسبة لكل الناس؛ وإنـه            : ويقول  . ستتقّدم أسرع 

ال شيء؛ على اإلطالق يمكنه أن يكون أكثر أهمّية من هذا؛ وهو البدء فـي بنـاء                 

   )10؛ ص1989ماتشادو؛  (                                 . "منذ اآلنالمستقبل 
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واألهم من هذا؛ فهو يؤكد أن بمقدور كل من الفرد والشعب أن يكون سّيد              

فاألمم التي ال تصّمم على اإلصالح الجذري ألنظمتها التربوية؛ ستؤول إلى           " .قدره

 بالكفء ألنه مستعمر؛ بل     فليس هناك من قطر ال يكون     . مستعمرات على نحو قاطع   

   )121 ؛ ص1989 ماتشادو؛ (                    ."إنه مستعمر ألنه ليس بالكفء

وهذه دعوة عاّمة للتفكير اإلبداعي الذي يحّرر اإلنسان من قيود الجهـل            

إننا نعيش في عالم ال مجال فيه للضعفاء؛ وال أمـل            .والتخلف في أّي زمان ومكان    

بّد أن نكون   لذا ال . ير العالم الذي نعيش فيه    لك إال أن نأخذ بمعاي    وال نم . فيه للجهالء 

         . أقوياء؛ ووسيلتنا لذلك هي العلم؛ فالعلم والمعرفة أصبحا يشكالن قّوة العالم الجديد

   )2003بهاء الدين؛  (                                                  

 وإبداعاتهم؛ فعلينا أن نوفر لهـم المنـاخ         وإذا أردنا ألبنائنا تنمية مواهبهم    

  .الديمقراطي والبيئة الغنّية؛ التي تترعرع فيها قدراتهم الكامنة في جميع المجاالت

  ؟ماذا نعني بالتفكير اإلبداعي
لو أنه لم يفكّر تفكيـراً      . كلنا نذكر اسحق نيوتن الذي سقطت عليه التفاحة       

ذلك التفكير اإلبداعي؛ ابتعد به     . ن الجاذبية إبداعياً؛ لما كان السباق في اكتشاف قانو      

عن التفكير العادي الذي قد يستخدمه أي شخص آخر؛ سقط عليه شـيء مـا مـن                 

أعلى؛ واكتفى بالقراءة السطحية له دون أن يستنتج أفكاراً مبدعة تكون قد تولـدت              

أما نيوتن فقد تعمق في التفكير الناقد لما حصل؛ فـراح يتـساءل؛ ويحلـل؛                . منه

إلى أن وصل إلى اكتشافه الكبير الذي تعلمه جميع الطلبـة        . الخ… خّمن؛ ويتحقق وي

واستخدمه الماليين حتى وقتنا الحالي؛ في مجاالت الـصناعة         . في كل أنحاء العالم   
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ماذا حدث؟؛ وإنمـا راح     إذاً؛ هو لم يكتِف ب    ... البحث والتجارب العلمية المختلفة     و

؟ وكيف حدث ؟ لماذا حدثفكر في ي  

فكما .  بكلمات محّددة  " التفكير اإلبداعي  "في الحقيقة؛ من الصعب تعريف      

ال نستطيع تعريف الشعر أو الجمال أو العبقرية إلى غير ذلك من المفاهيم العظيمة؛              

ولكن؛ ربما اسـتطعنا مـن      ... يف اإلبداع؛ أو التفكير اإلبداعي      يصعب كذلك تعر  

  .ولو قليالًخالل النماذج واألمثلة أن نقترب من المعنى 

أو . يعّرف التفكير اإلبداعي بأنه االستعداد والقدرة على إنتاج شيء جديد         

أو أنه حّل جديد لمشكلة ما؛ أو أنه تحقيق إنتاج          . أنه عملّية يتحقق النتاج من خاللها     

19؛ ص1989روشكا؛  (                   . جتمعجديد وذي قيمة من أجل الم(   

ير الذي يؤدي إلى التغيير نحو األفضل؛ وينفـي         ويّعرف كذلك بأنه التفك   

وبأنه يتضمّن الدافعية والمثابرة واالستمرارية في      . األفكار الوضعّية المقبولة مسبقاً   

وهو الذي يعمل على تكوين مشكلة مـا        . العمل؛ والقدرة العالية على تحقيق أمر ما      

؛ فهو يعرف    )1967(  Gilfordأما   ...  )1996سعادة وزميله؛    ( .تكويناً جديداً 

التفكير اإلبداعي بأنه تفكير في نسق مفتوح؛ يتميز االنتاج فيه بخاصية فريدة تتمثل             

في الوقـت الـذي     . في تنّوع اإلجابات المنتجة؛ التي ال تحّددها المعلومات المعطاة        

التفكير اإلبداعي؛ بأنه القدرة على حّل المشكالت في أي          ) Livin  )1976رأى فيه 

قطامي  ( ض له الفرد؛ بحيث يكون سلوكه دون تصنّع؛ وإنما متوقع منه          موقف يتعرّ 

بينما يعّرف بأنه نشاط عقلي مركب وهادف؛ توجهه رغبـة قوّيـة فـي                ).2005

البحث عن حلول؛ أو التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة أو مطروحة مـن               
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ترحا تعريفاً للتفكير   ؛ فقد اق   )1996( أما سعادة وزميله     ) ... 1999جروان؛ (قبل  

 عملية ذهنية يتفاعل فيها المتعلم مع الخبرات العديدة التي يواجهها؛           "بأنه   اإلبداعي

بهدف استيعاب عناصر الموقف من أجل الوصول إلى فهم جديد أو إنتـاج جديـد؛               

 شيء جديد ذي قيمة بالنسبة له أو للمجتمـع          فيحقّق حالً أصيالً لمشكلته؛ أو اكتشا     

وهناك من يعتقد أنه ال بّد من وجود عوامل أساسـّية مـستقلة              ... "فيهالذي يعيش   

  ـ: للقدرة اإلبداعية؛ والتي بدونها ال نستطيع التحدث عن وجود إبداع؛ وأهمها 

أي القدرة على إنتاج أكبر عدد من األفكار اإلبداعية فـي وقـت   :  ـ الطالقة  1

لقدرة على سيولة األفكـار؛     فالشخص المبدع لديه درجة عالية من ا      . قصير نسبياً 

  .وسهولة توليدها؛ وانسيابها بحرية تامة في ضوء عدد من األفكار ذات العالقة

وهذه . ويقصد بها القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغيير الموقف:  ـ المرونة  2

تتجلى لدى العباقرة؛ الذين يبدعون في أكثر من مجال أو شـكل؛ خاصـة لـدى                

اء الذين ينجحون في مجاالت إبداعية متنوعة؛ وال تقتـصر علـى            الفنانين واألدب 

. كالشاعر الذي يبدع في كتابة الرواية والمسرحية أو الفن التـشكيلي          . إطار واحد 

وهي تلك المهارة التي يتم استخدامها لتوليد أنماط أو أصناف متنوعة من التفكير؛             

لتفكير؛ واالنتقال من عمليـات     وتنمية القدرة على نقل هذه األنماط؛ وتغيير اتجاه ا        

التفكير العادي إلى االستجابة ورد الفعل وإدراك األمور بطرق متفاوتة أو متنوعة            

   ).2003سعادة  (

فالشخص المبدع لديه القدرة على رؤية الكثير مـن  :  ـ الحساسية للمشكالت  3

التالي وهو ب . فهو يحّس بالمشكالت إحساساً مرهفاً    . المشكالت في الموقف الواحد   
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أكثر حساسية لبيئتِه من المعتاد؛ فهو يرى ماال يراه غيره؛ ويرقب األشياء التي ال              

  .يالحظها غيره؛ كمنظر غروب الشمس أو شروقها؛ على سبيل المثال

 ـ األصالة؛ يمكن تعريف مهارة األصالة كإحدى مهارات التفكيـر اإلبـداعي؛    4

ير بطرق واستجابات غير عادية؛ أو      بأنها تلك المهارة التي تستخدم من أجل التفك       

؛ أي أن المبدع ال يكّرر أفكار اآلخرين؛ فتكون          )2003سعادة   (فريدة من نوعها    

  .أفكاره جديدة؛ وخارجه عما هو شائع أو تقليدي

االحتفاظ باالتجاه ومواصلته؛ فالمبدع لديه القدرة على التركيز على هـدف           ـ   5

وهو قادر أيضاً علـى أن      . ات تُبعده عنه  معّين؛ وعلى تخطي أي معوقات ومشتت     

          حقق أهدافه اإلبداعية بأفضل صورة محبيب؛(مكنة  يعّدل ويبّدل في أفكاره لكي ي 

2003.(   

وهذه السمات تكاد تكون عامة لدى معظم المبدعين في أّي مجـال مـن              

و المجاالت المختلفة؛ سواء في المجال الفني أو العلمي أو االجتماعي أو السياسي أ            

فهو يرى أن خارطة التفكير تـشتمل        ) Parks & Swart ) 1994أما   .غير ذلك 

  ـ  :وهي  على ثالثة أنواع

  .الفهم والتوضيح؛ والتفكير اإلبداعي؛ والتفكير الناقد ـ 1

. التفكير اإلبداعي؛ هو الذي يفسح المجال للخيال؛ ويولد أفكاراً جديدة وخالقة ـ  2

وظيف مهارات التحليل؛ ويعّمق القدرة على اسـتخدام        بينما يقوم الفهم والتوضيح بت    

  .المعلومات
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ـ  ـ  3 ق مـن معقوليـة   أما مهارات التفكير الناقد؛ فهي التي تُمكّن الفرد من التحقّ

  .كم الجّيد وهي التي تقود إلى الح...المعلومات وصّحتها 

وهذه المهارات جميعها؛ تعمل معاً من أجل اتخـاذ القـرارات أو حـّل              

األمر الذي يجعل الفرد ال يستغني عن أّي منها حين يحاول توليد حلول             . تالمشكال

؛ فهو يرى أن معرفتنا عن       )Fishe ) 2005 أما...  التي يواجهها    جديدة للمشاكل 

التفكير تنبع من المنحى الفلسفي والسيكولوجي؛ فمن خالل الفلسفة وعلم المنطق؛ تّم            

ماغ وبكيفية  نفس المعرفي؛ فقد اهتّم بدراسة الد     أما علم ال  . تطوير أسس التفكير الناقد   

 Parksمـع    ) Fisher & Swart  )2005ويتفـق   ... تطوير أفكـار إبداعيـة      

 بأن األنشطة العقلية مثل حّل المشكالت واتخاذ القـرارات تحتـاج إلـى              )1994(

 والواقع أن مهارات ومهام التفكير    ... ت التفكير الناقد واإلبداعي معاً      توظيف مهارا 

فالمبدع الذي يهدف إلى إنتاج شيء أصيل ومتمّيز؛ كقصيدة أو          . مترابطة ومتداخلة 

 الناقد للحكم على جودة     مقطوعة موسيقية؛ يحتاج إلى التأمل؛ وإلى مهارات التفكير       

. لكي تنجز عمالً إبداعياً؛ ال بّد من أن تكون ناقداً بدرجة أو بـأخرى             و... ما أنتجه   

. تركيز على التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد في آن واحـد         وال بّد لنا كمربين؛ من ال     

فالتفكير اإلبداعي؛ كما أوضح جان بياجيه؛ يهدف إلى تربية أفراد قـادرين علـى              

القيام بأعمال جديدة ومبادرة؛ وال يكتفون بإعادة ما توصل إليـه مـن سـبقهم أو                

الناقـد؛ فهـو الـذي      أما التفكير   . بتقليدهم؛ أي أفراد مبدعين ومخترعين ومكتشفين     

  .يهدف إلى االرتقاء بالتفكير إلى التساؤل وتفّحص كل شيء قبل قبوله والتسليم به
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ومن الجدير ذكره؛ أننا بحاجة ماسة إلى جيٍل يفكر بحساسية مرهفة فـي             

مجاالت متعّددة في حياتنا اليومية؛ مثل المحافظة على الممتلكـات العامـة وعلـى              

م حقوق اآلخرين؛ وعلى النهوض بالمجتمع لتتحقق لـه         النظافة العامة؛ وعلى احترا   

  .ولجميع أفراده الحياة الكريمة

   ؟أشكال اإلبداع وما أنواعه
هل يقتصر اإلبداع على شكل أو نوع معين ؟ لقد قيل إنه توجد أنواع من               

اإلبداع بقدر ما تشتمل عليه الطبيعة اإلنسانية من خصائص جسميه ونفسية وعقلية            

فاإلبداع العلمي يختلف عن اإلبداع الفني؛ كما يختلف اإلبداع في          . لخا… وانفعالية  

المجال الواحد؛ حيث تتمايز األنواع واألشكال المختلفة لإلبداع وفقاً لنوع العلـم أو             

ويمكننا إدراج بعض اإلبـداعات تحـت        ) 108؛ ص   1989روشكا؛   . (نوع الفن 

ـ     اإلبداع العلمي والتقني؛   نـاك بعـض    ه... داع الفنـي     والبعض اآلخر تحت اإلب

االختالفات التي تنتج عن وجود أو عدم وجود االستعدادات واالهتمامات الخاصـة            

  .في طبيعة النشاط؛ والمعلومات والتقنيات ووسائل التعبير

ومـن  اإلبداع العلمي مع اإلبداع الفني؛      أما في مجال فن العمارة؛ فيلتقي       

كتشفات واالختراعات واألبحـاث    ؛ جميع الم  األمثلة على اإلبداعات العلمية والتقنية    

  ...ة؛ سواء كانت بشكل فردي أو جماعي والتجارب العلمية والتقني

والدرامي؛ وسيقى والتمثيل    الم ؛ فيندرج تحته  ؛ وهو كثير   الفني أما اإلبداع 

وكذلك جميع الفنون األدبية؛ كالشعر والقصة والرواية والمـسرحية وغيـر ذلـك؛             

إضافة إلى بـاقي    . اع الفن التشكيلي كالرسم والنحت والتصوير     إضافة إلى جميع أنو   

... ية واالقتصادية والسياسية وغيرهـا  الفنون األخرى المتعلقة بالمواضيع االجتماع   
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ليس غريباً أن يشمل اإلبداع جميع ما يمكن أن يقّدمه الفرد أو الجماعة من أعمال               و

حتى أن المـرء يعّبـر   . ر في اآلخرينجديدة تتمّيز باألصالة والذوق الرفيع؛ والتأثي  

  .مبدع؛ ورائع بطريقة تلقائية: عن إعجابه بها بكلمة 

   ؟هل هناك عالقة بين التفكير اإلبداعي والذآاء
فالمبدع مفكـر   . ال شك بأن العالقة بينهما عميقة؛ وتكاد أن تكون ملتحمة         

 نشيط ومـرن    اإلبداع يتصف كذلك بالمثابرة والعمل الجاد لشخص       "إال أن   . وذكي

   )72 ؛ ص1989 روشكا؛(                                   ." وذي فعالية عالية

وال بّد من وجود دافعية كشرط أساسي للقيام بأّي نـشاٍط عقلـّي مبـدع؛            

كالحماس والحساسية واالنجذاب لما هو غامض؛ وحّب السؤال؛ والرغبة في التمّيز           

   )95؛ ص1978إبراهيم؛  (                                             . والخلق

 عملية خلق شاقة؛ يقوم بها المبدع لكي        "وإن أي عمل إبداعي؛ ما هو إال        

   )107؛ ص1978إبراهيم؛  (        ".يحتفظ بتكامله الشخصي أو بتكامل مجتمعه

وإذا كان التفكير اإلبداعي يتصف بقيمته العالية ونتائجه المفيـدة للفـرد            

ع؛ فهو إذن يقتصر على استخدام الذكاء بطرٍق إيجابية تخدم الشخص نفسه            والمجتم

من جهة؛ واآلخرين المحيطين به والذين يشاركونه العيش على هذا الكوكب؛ مـن             

  .بينما يمكن استخدام الذكاء بطرق سلبية. جهة أخرى

 فالذي ي   ولكنه بـدالً مـن      دمرة؛ هو شخص ذكي؛   فكر بصنع األسلحة الم 

ها؛ نراه قـد صـنع أدواٍت       ه في إبداع صناعات لفائدة البشرية ورفاهيت      توظيف ذكائ 
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مّيز بين التفكير اإلبداعي والذكاء؛ أّن األول يقترن بـالقيم          لذا؛ فالذي ي  ... لتدميرها  

  . أما الثاني؛ فقد ينحرف عنها أحياناً. اإلنسانية والمثل واألخالق

 الذين يوظفون ذكـاءهم     وفي حياتنا اليومية؛ هناك الكثيرون من األذكياء      

في التزوير والخداع والسرقة وغيرها من الجرائم؛ بحيث ال يتركون أثـراً يـشير              

أما التاريخ؛ فهو مليء باألشخاص الذين وظفوا ذكاءهم بتشويه الحقائق مـن            . إليهم

أجل مكاسب شخصية أو شهرة واسعة؛ فدمروا؛ وقتلوا ونهبوا خيرات غيرهم مـن             

ن التاريخ يذكرهم؛ فمن أجل أن يستحقوا اللعنة على مـدى           وهؤالء إن كا  . الشعوب

في حين أّن المفكرين المبدعين الذين قّدموا لإلنسانية أعمـاالً ذات قيمـة              .العصور

  .عالية؛ فإن األجيال تشكرهم وتقّدم لهم التقدير الذي يستحقونه

على شعٍب دون آخر أو فرٍد ) التفكير ( هل يقتصر الذآاء 
  دون آخر ؟

   ـ:   فيقول"أول وزير للذكاء في العالم"لبرتو ماتشادو؛  لويس أجيب عنهما يهذا 

ليس هناك شعب أذكى من شعٍب آخر؛ كما زعم دعاة العنصرية والفوقّية علـى              ـ  

   ).32؛ ص 1989ماتشادو؛  . ("الدوام؛ وبنوا أمجادهم على ظلم باقي الشعوب 

ويال؛ يؤكد أنه يمكـن تعلـيم   وهذا المفكر الذي عّين وزيراً للذكاء في فنز 

ومن أجـل ذلـك؛     . وأن تعليم الذكاء مساٍو لتعليم التفكير     . الذكاء لجميع أفراد األمة   

يجب إعادة النظر في جميع مناهج التعليم وأساليبه؛ في عصر تفّجرت فيه المعرفة؛             

األمر الذي يحتّم   . لدرجة أنه يصعب حتى على المتخصص؛ متابعة ميدان تخصصه        

  .ختيار ما هو أساسي لتزويد المتعلم بهعلينا ا



  

  
  

109 

ويؤمن ماتشادو كذلك بأن الثروة الحقيقية هي التـي تكمـن فـي العقـل      

فاألمة الذكّية هي   .  ثروة العقول هي الثروة الحقيقية لألمة      ": يقول. وقدرات التفكير 

ة وقـادر . ومثل هذه األمة قادرة على توفير الحياة الكريمة ألبنائها        . األمة التي تفكر  

وإن لم تـستطع    . فاألمة الذكية تلفظ الطغيان متى حّل بها      . أيضاً على درء الطغيان   

   )13؛ ص1989ماتشادو؛ .               ( "ذلك؛ فيجب تجريدها من صفة الذكاء

  .مكن لكل فرد أن يكون ذكياً يـ: ويلخص ماتشادو مسلماته بما يلي 

  .  لكل فرد ـ فالذكاء مهارة قابلة للتعلّم؛ وهو حق طبيعي

ويؤكد ماتشادو على ثالثة أمور أساسية؛ يراها مرتبطة معاً وفـي غايـة             

كما يصّر على الدور التربوي فـي بنـاء         . الحرية؛ والعدالة؛ والذكاء  : األهمّية؛ هي 

  .مجتمع حّر؛ وعادل؛ وذكي

 أن العبقرّي ليس رجالً خارقاً؛ إذ يمكن لكل رجل عـادّي            "ويؤكد كذلك؛   

   )17؛ ص1989ماتشادو؛  (                      . "رجل الخارقأن يكون ذلك ال

وإن . فالذكي هو الذي يفكـر    . أما مفهوم الذكاء عند ماتشادو؛ فهو التفكير      

  .طريق الذكاء هو كل ما يجعل المرء يفكر على نحو أفضل

وهذا يشمل المهارات الدراسية والقدرة الجيـدة علـى حـّل المـشكالت             

  .العقلية؛ وقدرة التحكم بالذات وغير ذلكاليومية؛ والمحاكمة 

   ؟هل يمكن تعليم التفكير اإلبداعي
  .معظم الدراسات واألبحاث تؤكد أّن تعليم التفكير أمر ممكن
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وفي هذا المجال؛ أعّد معهد وايتمان في سـان فرانسيـسكو المـشروع             

التي ستسهم  وهو مشروع صّمم لتنمية النماذج التربوية والتعليمية؛        "الرئيس للتفكير؛   

؛ 2003حبيب؛    ("في إعداد األفراد للتفكير بطريقة إبداعية؛ في المستقبل وفي العالم         

وهذا أمر هام جداً؛ إذ ال يجب أن نكتفي بأن نساعد بعض األفراد علـى                 ).71ص

لـذا؛   .اكتساب مهارات التفكير العليا؛ وإنما علينا أن نساعد جميع األفراد على ذلك           

كان البدء بالنشء؛ وذلك بإتاحة الفرصة لهم؛ لممارسـة التفكيـر        فإن من األهمية بم   

الفّعال والمبدع؛ الذي يعود عليهم وعلى مجتمعهم؛ وعلى اإلنسانية كلها بالخير؛ من            

فهم بناة المستقبل وقادته؛ وبأيـديهم المـشعل؛         .خالل المناهج التي يتعلمونها يومياً    

وهـم أيـضاً الـذين      . ن يتبعونهم الذي ينيرون به الطرق لمن يسيرون معهم؛ ولم       

  .يملكون أدوات التغيير في كٍل من مجتمعهم المحلي ومجتمعهم اإلنساني

ـ ينبغي على المدرسة أن تكـون       :  قائالً) H.Roth(وفي هذا المجال؛ يؤكد روث      

المكان الذي يتّم فيه تطوير المواهب وتحريضها؛ وأن عالقة المواهب بالتعليم أكثر            

ها بالنضج وبالوسط المحيط؛ وهذا ما يجعل طرائق التعليم تضطلع          أهمية من ارتباط  

   )198؛ ص 1989روشكا؛  (            . بدور جديد يتصف بالداللة والنموذجية

مؤشراً إلبداع حقيقي   ومن الجدير ذكره؛ أن اإلبداع في سن مبكرة؛ يكون          

  ؟ ؟ وكيف ولكن؛ هل يمكننا تعليم التفكير... في وقت الحق 

. ل فرد أن يكون ذكيـاً     مكن لكُ  ي ... نعم   ـ: ماتشادو عن هذا السؤال؛ فيقول       يجيب

وتعلم التفكير هو تعلم الـذكاء؛ وإن       . أي أنه قابل للتعلم واالكتساب    . فالتفكير مهارة 

  .التربية هي طريق األمة لرفع درجة ذكائها

ـ: فهو يقول . ؤيد ماتشادو في آرائه حول الذكاء؛ دي بونووي  
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  .تفكير مهارة؛ ومن ثّم فإنه قابل للتعلمـ إن ال

 ـ  أما الم رون هبارد؛ فيؤكد بدوره أنه يجـب علينـا أن ال           . ربي الكبير ل

نكتفي بعدٍد قليل من المتعلمين األذكياء؛ وإنما علينا أن نغّير نظام التعليم من أساسه؛              

   )5 ص؛1996هبارد؛  (      .ليتحقق التعليم للجميع في القرن الحادي والعشرين

والتعليم الذي يدعو إليه رون هبارد يشمل تعلّم الذكاء وتعلـم األخـالق             

  .والقيم اإلنسانية؛ على حٍد سواء

   ؟ما أهمية تعليم مهارات التفكير
 أنا موجود؛ وكأنه أراد أن يقول بكلمـات          أنا أفكر؛ إذاً   ـ: قال الفيلسوف ديكارت    

؛ ربـط التفكيـر وأهميتـه       ولذا. أخرى؛ إن الذي ال يفكر هو شخص غير موجود        

  .بالوجود؛ أي بالحياة في هذا العالم

تُعّرف مهارات التفكير اإلبداعي بأنها تلك المهارات التي تمكّن المـتعلم           

من توليد األفكار والعمل على انتشارها؛ واقتراح فرضيات محتمله؛ كمـا تـساعده             

  )2003سعادة (يدة على دعم الخيال في التفكير؛ والبحث عن نواتج تعلم إبداعية جد

وتكمن أهمية تعلّم مهارات التفكير بأن على كّل فرد أن يفكر ليتعلّم ويفهم             

والتفكير يبدأ لدى األطفال في سّن مبكرة؛ أي أنه يبـدأ            .ويطبق ما يفهمه في حياته    

والطفل الذي يجد   ... المنزل؛ قبل وصوله مرحلة المدرسة      مع الطفل منذ نشأته في      

المناسبة في سنواته األولى؛ يكون مهيًأ لإلبداع في واحدة أو أكثـر            الرعاية الكافية و  

لبناء ) 1989( دعا ماتشادو    ومن أجل ذلك   ؛من مجاالت اإلبداع المختلفة؛ لدى نمّوه     

برنامج تعليم شامل للذكاء في فنزويال؛ بحيث غطّى مستشفيات الوالدة؛ والجمهـور            

واهـتم المـشروع    . لخدمة المدنية والمدارس والجامعات والقوى المسلحة؛ وأفراد ا     
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. فهو يدّربها كيف تعتنـي بجنينهـا وطفلهـا        . بالطفل حتى وهو جنين في رحم أمه      

  .فاألعوام الستة األولى من عمر الطفل ذات قيمة كُبرى في حياته المستقبلية

واألطفال الموهوبون مجـّرد أطفـاٍل      . ـ كل األطفال العاديين موهوبون    : ويقول  

فإذا سمحنا للقلّة أن تُطّور ذكاءها؛ فإنها؛ ال منـاص؛          . العناية الفائقة عاديين؛ القوا   

   ).20؛ ص1989ماتشادو؛  ( .وهناك الطغيان األعظم. ستحتكر القّوة

  ـ : وهو يرى أن 

   )20؛ ص1989ماتشادو؛  (            .الخالق وهبنا العقل كطريق ينير العدلـ 

رات التفكير للطلبة في جميـع      إلى تدريس مها    )2003( كما دعا سعادة    

ونُالحظ كذلك؛ أن التجارب السابقة واالهتمامات بتعليم التفكير؛         .المراحل الدراسية 

وهذا يعنـي أهمّيـة   . بدأت بتوجيه األمهات لرعاية أطفالهن؛ وهم أجنّة في بطونهن  

توعية األمهات أوالً؛ ثم المعلمين والمعلمات على اختالف المراحل التـي يعلمـون             

يها؛ سواء كان ذلك في رياض األطفال أو المدارس أو الكليات المتوسطة؛ أو حتى              ف

ولإلجابة عن السؤال المطروح؛ ما أهمية تعليم مهـارات التفكيـر ؟         .في الجامعات 

نرد على ذلك بأن المتغيرات السريعة؛ وتدفق المعلومات التي ال حـدود لهـا فـي                

طرق وأساليب جديدة؛ تتواكب مـع هـذه        عصرنا الحالي؛ تدعونا جميعاً ألن نُفكر ب      

والتي تُشير إلى الحاجة الماّسة إلى المبـدعين؛ ال علـى           . المتغيرات والمستجدات 

خاصة وأن غالبية علماء النفس     . مستوى األفراد فحسب؛ وإنما على المستوى العام      

بين والباحثين التربويين؛ أصبحوا يسلّمون بأن القدرة على التفكير االبتكاري شائعة           

  . وأن الفرق بينهم؛ يكمن في درجة أو مستوى هذه القدرات. الناس جميعاً

   )6؛ ص2005عبادة؛  (
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لذا؛ فإن تعليم مهارات التفكير يعتبر ضرورة ملّحة؛ وحاجة أساسية مـن            

وكما أن الفرد بحاجة إلى تعلم      . حاجات كّل فرد؛ كحاجته إلى الماء والهواء والغذاء       

قرأ ويفهم ويتعلم بنفسه؛ وإلى تعلم مهارات الكتابة ليعبر عن          مهارات القراءة لكي ي   

أفكاره بنفسه؛ وإلى تعلّم مهارات القيادة ليقود سيارته بنفسه؛ فهو قبل كـّل ذلـك؛               

ليس ... ه؛ وليحّل مشاكله الحياتية بنفسه      يحتاج إلى تعلّم مهارات التفكير ليفكر بنفس      

 القرار؛ كما تساعده فـي تحديـد        هذا فحسب؛ فهي تساعده على المشاركة في صنع       

األولويات والبدائل؛ والمشاركة في وجهات النظر عن طريق طرح األفكار واآلراء           

واألهم من ذلك؛ أنها تهيئ الفرد للتكيف مـع المتغيـرات           . أثناء الحوار والمناقشة  

الضرورية لالنخراط في العمل والحياة داخل مجتمعه الخاص والمجتمع اإلنـساني؛           

وتُساعده على التفكير   . باألدوار القيادية والنجاح فيها    كما تُهيئه للقيام  .  سواء على حدّ 

المستقل؛ وعلى السرعة في التفكير؛ وعلى استقبال أفكار اآلخرين وفهمها وتقبلهـا            

  .أو مناقشتها بطريقة علمّية ومنطقية؛ بحيث يتقبلها اآلخرون بعقول متفتحة

   ؟داعهل للوراثة والبيئة تأثير على اإلب
األثر الكبير على الذكاء يكمن فـي البيئـة؛ أي           يعتقد بعض الباحثين أن   

وبما أن العالقة بين الذكاء واإلبداع عالقة متينة؛ إذن فمـا ينطبـق علـى               . التربية

وهناك من يعتقد أن للوراثة أثراً كبيراً على اإلبداع؛         ... الذكاء ينطبق على اإلبداع     

فال يبدعون في المجاالت التي يبـدع فيهـا آبـاؤهم           بدليل أن هناك العديد من األط     

وسواء كان للوراثة أو للبيئة تأثير على اإلبداع؛ فإن ما يهمنـا هـو مـا                .وأمهاتهم

  .نستطيع أن نوفره للشخص لكي يصبح مبدعاً؛ أو ليطّور إبداعاته
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فمما ال شّك فيه أن التفكير اإلبداعي يحتاج إلى بيئة مـشجعة ومحفـزة؛              

  .الطفل ذلك أم لم يرثهسواء ورث 

فإذا ما تـوفرت    . وهناك مقولة؛ تؤكد؛ بأن في قلب كل فرد روحاً مبدعه         

  .البيئة المالئمة؛ والمشجعة على اإلبداع؛ فإن تلك الروح تتألق وتزدهر

ومن أجل ذلك؛ فإن األطفال بحاجة ألن تكون البيئة المدرسية واألسرية؛           

ه أن يدفع بهم إلى النمـو نفـسياً وعقليـاً           غنّية بكل ما يحتاجونه؛ وبكل ما من شأن       

وجسدياً ووجدانياً واجتماعياً؛ ليبدعوا في واحدة أو أكثـر مـن مجـاالت اإلبـداع               

وهم يحتاجون بشكل خاص؛ إلى نظام مدرسي؛ ومنهاج مدرسي يعطـيهم            .المتعّددة

ويعطي معلميهم مساحة كافية من الحرية؛ التي تسمح لهم بالطالقة فـي التفكيـر؛              

بإجراء التجارب؛ وبالتأمل؛ وبالمطالعة الحرة؛ وبإعـداد البحـوث والدراسـات؛           و

وباالكتشاف؛ وباللعب؛ وباالستماع إلى الموسيقى؛ وباالسـتمتاع بقـراءة الـشعر           

وممارسة الرسم والكتابة اإلبداعية؛ وبتبادل األفكار واآلراء عـن طريـق النقـاش             

إلى شـعلة مـن النـشاط الـذهني         الذي يحّول األطفال     الهادف والعصف الفكري؛  

المتوقد؛ والعيون البّراقة؛ والقلوب السعيدة أثناء مـشاركتهم الفاعلـة فـي جميـع              

   .األنشطة واألعمال المدرسية التي يقومون بها برغبة ومحبة

ـ إن أفضل أساليب التعلّم هي أن يشعر الطفل بأنه           ) : 1996( يقول رون هبارد    

  .ص يشاركه في ذلك العمليحّب كل عمل يقوم به؛ وكل شخ

وسواء كان الطفل مبدعاً بالوراثة أم بتأثير البيئة؛ فال بّد له لكي يـستمّر              

 ". ويطّور تفكيره اإلبداعي؛ من بيئة ثرية تشحن قدراته وترتفع بها إلـى األعلـى             
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فالمطلوب في هذا العصر مبدعون ومبتكرون ومكتشفون؛ وأناس لديهم القدرة على           

   ).178؛ ص 2003بهاء الدين؛ (                       . "تغيير التخّيل وسرعة ال

   ؟هل هناك عالقة بين اإلبداع والقيادة
إلـى اإلسـهامات     ) 1985هارت؛  ( ؛ يشير الكاتب    ) المائة (في كتابه   

الخالدة التي قدمها هؤالء األشخاص المائة للثقافة اإلنسانية؛ ال في عصرهم فحسب؛            

إن هؤالء األفراد البارزين مـن المبـدعين والقـادة؛           . تلته وإنما في العصور التي   

وهذه العبقرية تقاس مـن خـالل مقـدار         . يشتركون في امتالكهم لخاصّية العبقرية    

وتعريف العبقرية ال يميّز بـين       ... التأثير الذي خلفته على المعاصرين والالحقين     

حت الفحص؛ فإن ذلـك     فحين نضع أشهر المبدعين وأشهر القادة ت      . اإلبداع والقيادة 

. الفرق بين اإلبداع والقيادة يختفي؛ ألن اإلبداع يصبح شكالً مـن أشـكال القيـادة              

وقد كان ألفكار آينشتاين النظرية تأثيرها البـالغ علـى         .فالمبدعون هم قادة ثقافيون   

وكـذلك  . زمالئه من علماء الطبيعة بشكل خاص؛ وعلى المجتمع العلمي بشكل عام          

وفن على الموسيقى وميكل أنجلو على النحت وشكسبير على الدراما؛          كان تأثير بيته  

ن؛ هم قادة   ن المشهوري بدعيفالم .تأثيراً كبيراً في زمانهم هم؛ وفي األجيال التالية لهم        

   )15 ؛ ص1993 سايمتن؛(                           . في الشؤون الفنية والعلمية

ها المبدعون على مدار التاريخ؛     ونحن لو استعرضنا اإلنجازات التي قّدم     

حتـى  . ألدركنا تأثيرها المباشر وغير المباشر على األجيال المتعاقبة جيالً بعد جيل          

  .أننا نكاد نراهم ونسمعهم ونتمثلهم أمامنا

وسواء كان هؤالء األشخاص مبدعين في المجال الـسياسي أو الفنـي أو             

وأهم ما يميّز هؤالء المبـدعين؛   .اًالعلمي أو غير ذلك؛ فإن تأثيرهم علينا يظّل كبير     
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 .أّن تأثيرهم ال يقتصر على شعب دون آخر؛ وإنما يمتّد ليشمل جميع شعوب العالم             

ولو تتبعنا التاريخ؛ لعرفنا كم كان للعرب تأثير على الثقافة األوروبية فـي مجـال               

ا وفي الوقت نفسه؛ تأثرن   . الطب والفلك والموسيقى والرياضيات وغيرها من الفنون      

وأّي إنجاز  .نحن العرب باإلنجازات التي حققها مبدعون عالميون من شعوب أخرى         

يقدم للبشرية ويجري تعميمه؛ يتحّول إلى فكر أو علم أو فن؛ يمتـزج فـي العقـل                 

وأي  .اإلنساني للفرد؛ حيث يتحول إلى جزء حميم من فكر وعلم وثقافة ذلك الفـرد             

مها اآلخرون؛ أو يقودهم إلى تطويره والبنـاء        اختراٍع مبدع؛ يتحّول إلى أداة يستخد     

وليس غريباً إذن أن يعتَبر      .عليه في مزيد من االختراعات التي تخدم البشرية كلها        

وكلما كان إنجـازهم أكثـر      . المبدعون قادة الحاضر والمستقبل؛ لألجيال المتعاقبة     

ن فـي   حتى أن برامز؛ وهـو أحـد المبـدعي        . أهمّية؛ كان حضورهم أكثر تأثيراً    

  ـ :الموسيقى؛ فّسر توقفه عن كتابة إحدى سيمفونياته مّدة اثني عشر عاماً بقوله 

ـ إنك لن تستطيع أن تعرف كيف يشعر أمثالنا؛ عندما نسمع وقع أقدام عمالق مثل               

   )15؛ ص1993سايمتن؛                               (  .بيتهوفن خلف ظهورنا

 يظلون حاضرين في أذهان من يتأثرون       مما يشير إلى أن هؤالء المبدعين     

  .بإنجازاتهم على مدى الزمان والمكان

 
  

  اإلبداع الفردي والجماعي
  هل يقتصر اإلبداع على الفرد دون الجماعة ؟
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                لقد كان المفهوم سابقاً بأن اإلبداع يكون فردياً ألن الذي يقـوم بـه فـرد

حيـث  .  في مجال البحث العلمي    أما فيما بعد؛ فقد تغير هذا المفهوم؛ خاصة        .واحد

أنه يمكن لمجموعة من المبدعين إنجاز اكتـشافات أو اختراعـات قـّدموها معـا؛              

  .بجهودهم وأفكارهم وبالتعاون فيما بينهم

كما يمكن لمجموعة من الفنانين التشكيليين أن يشتركوا في إنجاز جدارية           

ي الـشعر؛ أو جماعيـاً؛      إذن؛ فاإلبداع يمكن أن يكون فردياً كما ف        .وهكذا. ضخمة

بحيث يشارك فيه مجموعة من األشخاص المبدعين كعمل مشترك؛ كما في الهندسة            

وقد يشارك فيه عدد كبير من األشخاص؛ كما        . أو الفن التشكيلي أو األبحاث الطبية     

في العروض الرياضية؛ أو عزف السيمفونيات العالمية أو المسرح أو األفـالم ذات             

   .المستوى الرفيع

   ؟هل للسن تأثير على اإلبداع
         كما اختـرع    مره؛اخترع باسكال آلة حاسبة وهو في الثامنة عشرة من ع 

)  earthlink ( شـبكة    طلبة في مدرسة دلفاي بلوس انجلـوس       أحد ال  سكاي دايتون 

 وكان قد بدأ شركته بموظفين اثنين أو ثالثة؛ وهـي           الدولية وهو دون الثامنة عشر؛    

  .وظفةوظفاً ومم ) 1200( اآلن تضّم أكثر من 

صحيح أن العديد من االكتشافات واالختراعات تمت في سّن مبكرة مـن            

إال أن هذا ال يتعارض مع وجود عمالقة في األدب والموسـيقى وغيـر              . مكتشفيها

ذلك؛ ممن كانوا يزيدون عن السبعين والثمانين من أعمارهم؛ أمثال غوته وبيتهوفن            
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 الخيام وطه حسين ونجيب محفوظ وغيرهم مـن         ومارك توين من األجانب؛ وعمر    

  .العرب والمسلمين

أي أن اإلبداع يمكن أن يحصل في فترات عمرية واسعة؛ فهو قد يبدأ من              

. إذ ال توجد حدود معينـة فـي ذلـك         . الخامسة عشرة أو أقل؛ ويمتّد إلى التسعين      

 نـشاطه   وأفضل مثال على ذلك الفنان اإلسباني الكبير بابلو بيكاسو؛ الذي واصـل           

اإلبداعي في الفن التشكيلي إلى ما بعد التسعين؛ وكذلك الكاتب العربي الكبير نجيب             

  .محفوظ؛ الحاصل على جائزة نوبل لآلداب

وتشير معظم الدراسات واألبحاث إلى أن سمات اإلبـداع تظهـر لـدى             

جات أما النتا . ثم تقوى وتزدهر في المرحلة الجامعّية     . األطفال قبل المرحلة الثانوية   

وعلى سبيل  . اإلبداعية في مجال الشعر والموسيقى؛ فيمكن أن تظهر في سن مبكرة          

المثال؛ فقد قاد موزارت أوبرا في ميالنو وهو في الرابعة عشرة من العمـر؛ أمـا                

  . أسلوب القصيدة الرومانية وهو في سن الخامسة عشرة"إينسكو؛ فقد ألف 

ف وهو في سن الثمـانين؛      ومن جهة أخرى؛ فقد أبدع فيردي أوبرا فالستا       

  .أما غوته؛ فقد أتّم الجزء الثاني من كتاب فأوست وهو في الثانية والثمانين

إال أن المعطيات التي أوردها ليمان وآخرون؛ تبين أن النتاجات اإلبداعية           

إال أن هـذا     .تنمو باستمرار حتى الثالثين إلى األربعين من العمر؛ ثم تهبط تدريجياً          

؛ ص  1989روشـكا؛   . ( ميع المجاالت؛ وال على جميع الحاالت     ال ينطبق على ج   

ـ 148 ؛ فهو يدعو إلى االهتمـام بالطفولـة    )2003( بهاء الدين . أما د  ).149  

خاصة تعليم اللغات والموسـيقى  . المبكرة؛ وذلك بأن يبدأ التعليم قبل السن المدرسي     
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 مبتكرة تخاطب كّل أنواع     كما يدعو إلى استخدام أساليب    . والمهارات اليدوية الدقيقة  

وذلك من أجل التمهيد لتنميـة قدراتـه علـى          . الذكاء وكل حواس الطفل وعواطفه    

  .اإلبداع واالنطالق بها فيما بعد

وفي ضوء ما تقّدم؛ يتضح أن هناك مجاالت يبدأ فيها اإلبداع لدى األفراد             

جاالت يظهر  بينما هناك م  . في سن مبكرة؛ وقد يستمر إلى سن متأخرة أو ال يستمرّ          

وما يهمنا نحن؛ أن ننمي      .فيها اإلبداع في سن متأخرة؛ خاصة في المجال السياسي        

اإلبداع لدى جميع األطفال من خالل برامج تعليمّية تحفزهم وتتـيح لهـم فرصـة               

التعلمّيـة؛ وبتطـوير    / اإلبداع في المجاالت المختلفة؛ وذلك بإثراء البيئة التعليمّيـة        

جاتهم وتقّوي دافعّيتهم للبحث واالكتشاف؛ وتنمي مـواهبهم        بحيث تلبي حا   المناهج؛

  .وتصقلها وتفتح لهم باب الخلق واإلبداع على مصراعيه

  التفكير اإلبداعي واألخالق
فـالتفكير  . الجـواب؛ نعـم    هل يرتبط التفكير اإلبداعي دائماً باألخالق ؟      

ـ          فاكتـشاف   .سانيةاإلبداعي يرتبط في جميع الحاالت بالقيم واألخالق والمبادئ اإلن

خاصة إذا جرى استعمالها فـي المجـاالت        . الذرة مثالً؛ عمل إبداعي دون أي شك      

أمـا إذا اسـتُعملت     . التي تخدم اإلنسانية وتُساعد على رفاهية البـشر وسـعادتهم         

ومثـل ذلـك اكتـشاف       .لتدميرهم؛ فإنها تُعتبر عندئٍذ عمالً ذكياً؛ لكنه ال أخالقـيّ         

مل لتفتيت الصخور من أجل استعمالها في بنـاء المنـازل           فهو قد يستع  . الديناميت

السكنية والمدارس والمصانع والمستشفيات؛ ولكن إذا استُعمل لتدمير هذه المنشآت؛          

وما نحتاجه في زماننا الحالي؛ هو الكثيـر مـن           .فإنه يصبح عمالً ذكياً ال أخالقياً     
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فـأي   .ة؛ في جميع المجـاالت    التفكير اإلبداعي المرتبط باألخالق؛ وبالقيم اإلنساني     

اكتشاٍف أو اختراع غير مرتبٍط بهذه األخالق والقيم؛ قد يؤدي إلى نـشر األوبئـة               

أهّم  ؛" المائة "اختار مايكل هارت في كتابه       .وتدمير البيئة والقتل الجماعي للشعوب    

كان لهم أثر عالمي؛ سواء كـان ذلـك          الشخصيات الخالدة على مدى التاريخ؛ ممن     

وقد كان على رأس القائمة النبي محمد صلى        . مّياً أم فنياً أم سياسياً أم دينياً      األثر عل 

فأثره ال زال عميقاً متجدداً؛ ليس فقط على العرب والمسلمين؛ وإنما           . اهللا عليه وسلم  

  .امتد ليشمل الناس كافة

ليس غريباً أن تشمل القائمة عدداً كبيراً من المبدعين في العلوم كإسحاق            

وفي األدب كويليام شكسبير وفـي      . لبرت أينشتين ومايكل فرادي وغيرهم    نيوتن وأ 

وفي التاريخ كعمـر    . وفي الفن كمايكل أنجلو وبيكاسو    . الموسيقى مثل بتهوفن وباخ   

بن الخطاب الذي ساعد بذكائه وعبقريته على نشر اإلسالم وتمكينـه مـن الـبالد               

لر؛ باعتباره عبقرية شـريرة     إال أن الغريب أن تضّم القائمة أشخاصاً كهت        .األخرى

  .إلى جانب المبدعين والعباقرة الذين قّدموا إنجازاتهم لكّل بني البشر

لقد أصبح الربط بين التفكير اإلبداعي واألخالق مهّمة عالمّية؛ ال تقتصر           

وإنما يجب على جميـع دول وشـعوب        . على دولة دون دولة؛ أو شعٍب دون شعب       

. لتخلص مما هو ضار ومؤٍذ بالنسبة لهـا أو لغيرهـا  العالم؛ أن تتنّبه إلى ضرورة ا  

وبهذا يتجنب  . وإلى تحويل أية اختراعات أو اكتشافات إلى ما هو مفيد لها ولغيرها           

  .الجميع الكوارث والمآسي التي قد تُسببها تلك االكتشافات والمخترعات
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وفي هذا الشأن؛ يجدر بهيئة األمم؛ أن تُعيد النظـر فـي مهامهـا؛ وأن               

كما  .ا على تحقيق العدالة والحرية والسالم والسعادة لجميع شعوب األرض         تقصره

يجدر بنا جميعاً كمربين؛ أن نُنشئ أطفالنا على ممارسة األخالق الحميدة؛ والمبادئ            

اإلنسانية وعلى قيم الحق والخير والجمال؛ التي تكون بمثابة الحاضـنة ألفكـارهم             

  .وإبداعاتهم في الحاضر والمستقبل

  ـ: اع والتربيةاإلبد
إّن التربية الحقة هي التي تقود إلى اإلبداع؛         هل للتربية أثر على اإلبداع ؟     

خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار دورها الفاعل في تربية التالميـذ والطلبـة كلهـم؛               

ـ إن تربية اإلبداع ممكنة ألي شخص طبيعي عـادي          : انطالقاً من المقولة التالية     

توجد اليوم براهين كثيرة على أن أي شخص عادي يمكـن           و. من وجهة نظر عقلية   

  )207؛ ص1989روشكا؛ . (تطوير اإلبداع لديه بقليل أو كثير؛ بهذا االتجاه أو ذاك

ونحن حين نذكر التربية؛ فإننا نعني بذلك التربية الشاملة للفرد عن طريق            

 تتـضافر   إذ أن جميع هذه الجهود؛ يجـب أن       . المؤسسة التربوية والبيت والمجتمع   

جميعها؛ وأن تنصهر معاً لتُشكّل قّوة الدفع ألي طفٍل أو فرٍد فـي تنميـة قدراتـه                 

دراسـة   ) 2003( ومن أجل ذلك أفرد سـعادة        .واالنطالق بها إلى أقصى درجة    

خاصة حول تدريس مهارات التفكير ومهارات التفكير اإلبداعي؛ تتـضمن مئـات            

؛ وأولياء األمور والطلبـة علـى اخـتالف         األمثلة التطبيقية؛ ليستفيد منها المربون    

  .المراحل الدراسية التي وصلوا إليها

ونحن إذ نُؤكّد على دور المدرسة؛ بشكل خاص؛ فألنها الحاضنة الرئيسة؛          

إلى جانب البيت؛ التي تضع في أعلى قائمة اهتماماتها؛ التربية المتكاملـة للـنشء؛              
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اسية للتطوير المتكامل للشخـصية؛     عبر العمل والممارسة؛ ألن ذلك هو األداة األس       

وهذا يؤكّـد األهمّيـة الكبـرى       . عقلياً ونفسياً وجسمياً وانفعالياً واجتماعياً ووجدانياً     

لفعالية اإلمكانات التربوية؛ التعليمية والتعلمية؛ التي تساعد على تكوين االستعدادات          

  .بةوالخصائص واالهتمامات واإلبداعات المختلفة لدى جميع فئات الطل

. ومن أجل ذلك؛ يفترض في النظام التربوي أن يتمّيز هو نفسه باإلبـداع            

أي يواكب العصر المتغير الذي نعيشه؛ والذي يتطلب من الفرد التسلح بالمهـارات             

والقيم واألخالق التي تساعده على ممارسة حياته بـشكل جيـد؛ وعلـى اكتـساب               

  .بوية وخارجهاالمعرفة التي يحتاجها بسهولة؛ داخل المؤسسة التر

. وهنا يكمن دور المؤسسات التربوية على اختالف مستوياتها األكاديميـة         

بحيث تقوم بإعداد وتشجيع وخلق المناخ المالئم إلذكاء دافعية الطلبة على اإلبـداع             

وبأن تتبنى األساليب االستكشافية بدالً من الـشرح والتفـسير؛          . في شتى المجاالت  

وبأن تستفيد من التجارب المتراكمة     . يق بدالً من الحفظ   وبأن تركز على الفهم والتطب    

وبأن تهتم بتطـوير وتكـوين الشخـصية        . في العالم كافة؛ وفق منظور بنائي نقدي      

المبدعة لدى جميع فئات الطلبة؛ وبتنمية القدرات اإلبداعية لديهم نحو ما هو مفيـد              

كلنـا   و .ة وسعادتها وتنمية مشاعرهم نحو العمل من أجل رفاهية اإلنساني       . وذو قيمة 

يعرف أن العديد من المكتشفات والمخترعات يمكن أن تُستخدم من أجـل اإلنـسان              

  .ومصلحته؛ وفي الوقت ذاته؛ يمكن استخدامها من أجل تدميره ووقف تطوره

فالطاقة النووية مثالً؛ يمكن استخدامها من أجل تدمير البشرية؛ كما يمكن           

 ) 37؛ ص   1989روشكا؛   . (قة وسعادة البشرية  استخدامها من أجل السالم والصدا    

ولن يتّم ذلك إال إذا توفرت التربية الحقيقية وترّسخ مفهومها النبيـل لـدى جميـع                
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 بأن تطبيق الطرائـق الحديثـة فـي         "ؤكد الباحثان؛ كليمان وشيرياك     وي .المتعلمين

 يتم الحـصول    التعليم والتعلم؛ تستلزم من التربوي الهدوء والصبر إزاء النتائج التي         

وبأن تنظيم هذه الطرائق في إطار عمل الجماعـات         . عليها عبر االكتشاف المّوجه   

؛ 1989روشكا؛  . (في التعليم والتعلم عبر االكتشاف؛ هو تنظيم مفيد ويمكن تعميمه         

حبش  وقد نبهت  .أما التعليم التقليدي؛ فإنه يعيق العبقرية وال يدعمها       .. .) 208ص  

رة االنتقال من أساليب التعليم التقليدي إلى أساليب حديثه         إلى ضرو ) 9؛ ص 2002(

ـ لم تعد عمليـة     : وفّعالة؛ تساعد كالً من المعلمين والطلبة على حّد سواء؛ فتقول           

. جّرد عملية تلقين من جانب المعلم؛ وحفظ من جانـب الطالـب            م  ) التعلم (التعليم  

وإلى تفاعل عميـق مـع      . بوإنما عملية تواصل وتفكير مشترك بين المعلم والطال       

  . البيئة الخاصة والعامة؛ القريبة والبعيدة؛ في الماضي والحاضر والمستقبل

ـ :ي مالحظاته في سيرته الذاتية كتب فف. مكن االستشهاد بألبرت أينشتينوي  

. حبهـا أم ال   لقد كان على المرء أن يحشو عقله بكل هذه المواد؛ سـواء كـان ي              ـ  

ـ           ثُ ؛ )105 ؛ ص 1993 سايمتن؛( ّب م يشير إلى أساليب التدريس التـي تخنـق ح

 هذه النبتة الصغيرة الطرية؛ تحتـاج       ـ:  ويضيف   االستطالع المقّدس لدى الطلبة؛   

ومصيرها التلف ال محالـة؛ إن لـم        . أكثر ما تحتاج إلى الحرية فضالً عن الحوافز       

والبحث يمكن  ومن الخطأ القاتل أن نعتقد أن متعة الرؤية         . تحصل على هذه الحرية   

   )105؛ ص1993سايمتن؛ (  .ل وسائل القهر والشعور بالواجبأن تتعّزز من خال

مما تعلمه في المدرسة؛    % 95؛ إلى أن     )1996( وكذلك فقد أشارهبارد    

ولذلك؛ فمـن أولويـات     . كان مجّرد حشو للمعلومات التي لم يستخدمها طيلة حياته        

بة؛ على اختالف فئاتهم؛ إلى الحياة وإلـى        المؤسسة التربوية الحديثة؛ أن تهيئ الطل     
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ومن أجل ذلك؛ يقع على عاتقها أن تعلم الطلبة كيف يتعلمـون؛ وكيـف              . المستقبل

  .يوظفون ما يتعلمونه في حياتهم الخاصة والعامة

؛ فهو يعتبر أن المهمـة األساسـية للدولـة هـي             )1989( أما ماتشادو   

مستطاع أن تكون هناك مهمـة للحكومـة        وليس بال . وبأن الحكم هو التربية   . التربية

  . أعظم شأناً من الكفاح لرفع ذكاء الشعب

؛ إلـى   ) تعلم كيف تتعلم بنفسك    (في كتابها    ) 1998 (وقد أشارت حبش  

وذلك بأن نُنمي فيهم القدرة علـى الـتعلّم         . نُعلّم التالميذ كيف يتعلمون   "ضرورة أن   

ومن أجل ذلـك؛ ركـزت علـى        . "الذاتي المستقّل؛ الذي يستمّر معهم مدى الحياة      

المهارات القرائية األساسية التي تُساعد على التعلم السريع والفّعال لكل مـا يريـد              

  .الطالب أن يتعلمه ويوظفه في حياته

إن التعليم بمعناه العصري هو التعلّم مدى الحياة؛ وتمكين اإلنـسان مـن             

المعلومـات   بناءنا خزائن خبرات التعلم الذاتي؛ فقد أصبح من المستحيل أن نُحّمل أ         

وأصبح الخيار األوحد هو أن نُسلحهم بمفاتيح       . فهذا فوق قدرة أي بشر    . لهم المتاحة

هذه الخزائن فقط؛ وأن نُعلمهم طريقة استخالص المعلومـات وطريقـة تنظيمهـا             

ومن أجل ذلك؛ ال بّد من تغيير أفكـار المعلمـين وسـلوكياتهم             . وطريقة توظيفها 

م تدريباً جيداً بحيث يتم إعـدادهم لمهـام ومـسؤوليات جديـدة            وخبراتهم؛ وتدريبه 

   ).2003بهاء الدين  . (ومتغيرة

إن التربية الحقيقية هي التي تُساعد كل طفل على االرتقاء بقدراته وبذكائه            

إلى أقصى درجة؛ وذلك عن طريق إفساح المجال له الكتساب المهـارات والقـيم              
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وهي التي تكتشف   . ها وتوظيفها في حياته اليومية    اإلنسانية وممارستها والتدرب علي   

. إبداعات الطلبة منذ سن مبكرة؛ فترعاها؛ وتُهيئ لها البيئة التي تُساعد على نُمّوها            

  .ومن ثم تُشّجعها وتُكافئها وتفخر بها

   ؟ما هي معّوقات التفكير اإلبداعي
            مـن   يعتقد البعض أن االفتقار إلى الصحة النفـسّية أو الجـسّدية واحـد 

حيث ينصّب تفكير الفـرد علـى       . معّوقات التفكير اإلبداعي؛ وحتى التفكير العادي     

وهناك من يعتبر أن للمناخ الطبيعي أو البيئة التي يعيش           .نفسه وعلى حاجته للعالج   

فيها الفرد أثراً سلبياً عليه؛ إن لم تتوفر فيهما الشروط الالزمـة لتنميـة مهـارات                

 من يعتقـدون أن الوضـع االقتـصادّي أو االجتمـاعّي            كما أن هناك   .التفكير لديه 

وكذلك الحياة في ظّل القمـع وعـدم        . المتردي؛ من أهم معّوقات التفكير اإلبداعي     

أما حاالت الرعب والقلق؛ فهي وحدها تـؤدي إلـى          . االستقرار واإلحساس باألمن  

 إلـى   كّل هذه األمور أو حتى بعضها؛ كفيل بأن يؤدي         و .االرتباك والضغط النفسي  

  .عدم التركيز؛ وإلى التشتت الذهني لألفراد والجماعات

كما أن هناك عقبات تواجه التفكير اإلبداعي مثل التربية التقليدية السلبية؛           

وال . التي ال تسمح باالطالع على ثقافات اآلخرين وجهودهم العلمية واألدبية والفنية          

وأحياناً تكمـن    .مجاالت المختلفة تتيح الفرصة ألبنائها للتفكير النشط واإلبداع في ال       

مثل هذه العقبات في الشخص نفسه؛ خاصة إذا اتصف بالكسل والخمول أو الشعور             

بالنقص؛ واالعتقاد باألفكار واآلراء البالية؛ وضعف الثقة بالنفس؛ واالفتقـار إلـى            

المرونة؛ وضعف الحافز الذاتي؛ وضعف الحساسية نحـو المـشكالت والمواقـف            

األمر الذي يساعد علـى     . االنشغال الزائد في األعمال الروتينية المملة     المختلفة؛ أو   
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وهناك من هم     ).2003سعادة   (إضعاف الروح اإلبداعية؛ وربما العمل على قتلها        

على عكس ذلك تماماً؛ مّمن يعتقدون أن التفكير اإلبداعّي ينبع من قلـب الظـروف               

تكار األساليب والوسائل للتخلص من     الصعبة؛ التي تجعل الفرد المبدع قادراً على اب       

  .تلك الظروف؛ أو للتكّيف معها بطرق مدهشة

وعلى سبيل المثال؛ حين أصيب رون هبارد بالشلل التام وشبه العمـى؛            

وبأن الشيء الوحيد الذي ظل سـالماً       . قّرر أطباؤه أنه حالة يائسة ال يمكن شفاؤها       

  .من جسده هو عقله

ارير األطباء؛ وراح يفكر بالطرق التـي       رفض رون هبارد االستسالم لتق    

رغم ضعف نظـره     (واستمّر في القراءة والبحث      .تساعده على الشفاء من مرضه    

: ؛ إلى أن استطاع أن يساعد نفسه على الشفاء من العاهتين المستعـصيتين            )الشديد  

وهو لم يكتِف بشفاء نفسه فحسب؛ وإنما ساعد الكثيرين من           .الشلل؛ وضعف النظر  

وكلنا يعرف أن بيتهوفن أبدع سيمفونيته       .اص على الشفاء من حاالت مشابهة     األشخ

ناك العديد من الحاالت التي يبـدع فيهـا ذوو          وه .التاسعة بعد أن فقد حاّسة السمع     

  .اإلعاقات الجسدية؛ متحّدين إعاقاتهم ومركّزين على مجاالٍت يبدعون فيها

  إذن؛ ما السّر وراء ذلك ؟
إذن حيثما تكون هناك حاجة ملّحة      . الحاجة أّم االختراع  : نحن نقول عادة    

الختراع شيء ما يساعد على تلبيتها؛ أو حيثما يشعر بعض األفراد بأن لديهم القدرة              

وفي الوقت نفسه؛ إذا تـوفرت       .والرغبة لسّد تلك الحاجة؛ يكون هناك إبداع حقيقيّ       

التفكير لديهم؛ وإذا وجدوا التـشجيع      البيئة الغنية لجميع األفراد ألن يوظّفوا مهارات        

والحوافز والمكافآت والتقدير؛ سواء كان ذلك بطريقة مادية أو معنوية؛ فـإن ذلـك              
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 يكن  يشحذ تفكيرهم إلى أقصى درجة؛ ويدفعهم إلى اكتشاف وإنجاز واختراع ما لم           

حيث أن حاجتنا ال تقتصر على بـضعة أفـراد          ... يخطر لهم أو لغيرهم على بال       

األمـر  . تفّوقوا في بعض مجاالت اإلبداع؛ وإنما إلى شعٍب مبدع ومفكّـر          فحسب لي 

الذي يتطلب منا كمربين وكحكومة وكأولياء أمور؛ أن نُهيئ البيئة التي تُساعد على             

  .اإلبداع لكّل من األطفال والراشدين؛ على حّد سواء

  ما هي الشخصية المبدعة ؟
ذكرنا سابقاً أن الـذكاء      هل هناك مواصفات خاصة بالشخصية المبدعة ؟      

كما ذكرنا أن اإلبـداع مـرتبط بـالقيم          .إذن فالمبدع شخص ذكي   . مرتبط باإلبداع 

  .إذن فالمبدع شخص يتحلى باألخالق الحميدة والقيم اإلنسانية. واألخالق

 إذن؛ فالمبدع . كما ذكرنا أن اإلبداع يحتاج إلى العمل الدؤوب والمتواصل        

ذو ثقة عالية بنفسه؛ يتحمل المسؤولية؛ ويبحـث        شخص نشيط ومثابر؛ وهو كذلك      

  .كما أنه يبتعد عن التقليد والمحاكاة؛ ويبتكر ما هو أصيل. دائماً عّما هو جديد

 قـد يـستفيد مـن تجـارب         شخص خالّق بالمعنى الدقيق للكلمة؛    المبدع  

 ؛يحلـم . وهو عنيد ومغـامر   . اآلخرين؛ إال أنه يضيف إليها من ابتكاراته الخاصة       

وهو دائم التفكير ودائم العمـل؛ وال يثنيـه عـن           .  جهده على تحقيق أحالمه    ويعمل

وفي دراسة حول مشاهير المبدعين؛ تبين       .الوصول إلى أهدافه أي عائق مهما كان      

منهم تمّيز بدرجة عالية من الذكاء وحب االستطالع؛ الذي ال يكفّ عـن             % 90أن  

   )77؛ ص1989سايمتن؛  (                                    . طرح التساؤالت

ثم إّن هناك الدافعّية والرغبة في التفوق والشهرة والتوق لإلنجاز والنجاح           

أما جيلفورد؛ فهو يربط بين الشخـصية المبدعـة وبعـض الخـصائص؛              .والفوز
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؛ 1989روشـكا؛    . (كالمرونة والطالقة واألصالة والتفكير التباعدي؛ أي المنطلق      

  .أهمية الدافعية والمزاج واستقاللية التفكيربينما يرى غيره   )54ص

كما يرى آخرون أن هناك عالقة كبيرة بين اإلبـداع والـصحة النفـسية         

 بدع؛للشخص الم     وربما   فإنهم يقضون ساعاتٍ   بدعينوإذا تتبعنا بعض خصائص الم 

أياً كان األمر؛ فـال     أنهم قارئون من الدرجة األولى؛      أياماً متواصلة في العمل؛ كما      

حفزه على اإلبداع؛ وأشخاص يشّجعونه ويقـّدرون       بدع يحتاج إلى بيئة تُ    ك أن الم  ش

أعماله؛ ويساعدونه على المضي في أبحاثه وإنجازاته؛ وعلـى نـشرها وتعميمهـا             

  .واالستفادة منها

وهناك مؤشرات تُساعد أي شخص على اإلبداع في مجاٍل من مجـاالت            

. ة والرغبة فـي العمـل والنـشاط المتواصـل         منها؛ الذكاء والثقاف  . الحياة المختلفة 

كما تساعد البيئة في تكوين وترسيخ اإلبـداع؛        . وكذلك؛ الدافعية الداخلية والخارجية   

وذلك بإتاحة الفرصـة لألطفـال للبحـث والتجريـب          . خاصة في البيت والمدرسة   

  .والدراسة بشكل مستقّل أو بشكل جماعي

وهي الشخصية  . اإلبداعاتومن الجدير ذكره أن هناك الشخصية متعددة        

ونحـن  . التي ال تُبدع في مجال واحد فحسب؛ وإنما في عّدة مجاالت في آن واحد             

مثال ذلك؛ ليوناردو دافنشي؛ الـذي كـان رسـاماً        .نطلق عليها الشخصية العبقرية   

   ).99؛ ص1989روشكا؛  . (ورياضياً وميكانيكياً ومهندساً ومكتشفاً في الفيزياء

اً من العباقرة العرب والمسلمين الذين نبغوا في الطـب          كما أن هناك كثير   

الرازي وابن سينا وابن جني     : والفلك والموسيقى والشعر وغيرها من الفنون؛ مثل        

ويمكن أن نستنتج بأن العبقرّي النوعّي هو ذلـك الـذي     كما   .وعمر الخيام وغيرهم  



  

  
  

129 

ومثل . مجال إلى آخر  يملك طاقة عالية؛ وقدرة مركّبة وغنية في سرعة االنتقال من           

هذا المركّب هو الذي يقود إلى اإلنجاز اإلبداعّي في أكثر من مجال؛ دون اإلقـالل               

   ).103 ـ102؛ ص 1989روشكا؛  . (من قيمة وثراء المجال األساسّي للمبدع

وبشكل عام؛ فإن الشخصية المبدعة أو العبقرية تتّسم بالجرأة فـي قـول             

وال يهمها أن تجد معارضة لما تُقّدمه من إنجاز         . نفسالحقيقة؛ والشجاعة؛ والثقة بال   

فهي تُدرك جيداً أن ما تُقّدمه هو جديد؛ ويحتاج إلى وقت حتى يدرك             . أّياً كان نوعه  

كما أّن الشخصّية المبدعة تتسم بالشعور بالسعادة لما تقوم          .اآلخرون قيمته وأهميته  

امل مع اآلخرين؛ وتتـصف     وهي مهذبة في التع   . به من أعمال أياً كانت صعوبتها     

بالصدق والعدالة ومراعاة القيم اإلنسانية؛ وتتمتع بالروح المرحة؛ والتفاؤل؛ وبقـدر    

  .كبير من الحضور الشخصي

  ـ: الخالصة 
. كل فرد منا يولد مزّوداً بدماغ إلكترونّي حّي؛ ذي إمكانات ال حدود لهـا             

ـ           ة مـن أحـد األفـراد أو        وكل اختراع أو اكتشاف؛ ما هو إال نتيجة لدراسة تأملّي

أما الّسر الحقيقّي؛ فإنه يكمن في      . مجموعة من األفراد الذين لهم القدرة على اإلبداع       

  .وهذا مكمن اإلبداع. فالذين أبدعوا؛ تعلموا مسبقاً كيف يفكرون. التربية

وإذا اجتمع الذكاء مع القيم األخالقية والمبادئ اإلنسانية؛ فعندئـٍذ فقـط؛            

وألهمية األخالق في حياتنـا      . والحرية والسالم والسعادة لجميع البشر     تتحقّق العدالة 

: جميعاً؛ خاطب الخالق سبحانه النبـي محمـد؛ صـلى اهللا عليـه وسـلم؛ قـائالً          

)   
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 سورة  4آية   (                 .  صدق اهللا العظيم   )  

  )القلم 

اإلنسان المبدع؛ هو اإلنسان الذي ف. تّصف به وهذا ما يجدر بنا جميعاً أن ن      

يجد سعادة كبيرة في تقديم إنجازاته لآلخرين؛ كهدٍف نبيٍل يخدمهم بـه أو يمـتّعهم               

واإلبداع ال يقتصر على مجاٍل محّدد؛ وإنما يشمل جميع          .ويبعث السعادة إلى قلوبهم   

لعلمي والتقني والفني   وهذه المجاالت كثيرة ومتعّددة؛ منها اإلبداع ا      . مجاالت الحياة 

وإن أي حّل جديد لمشكلة      .واألدبي والثقافي واالقتصادي واالجتماعي إلى غير ذلك      

مستعصية؛ يكمن خلفها إبداع ومثابرةٌ وصبر وعمٌل شاقّ ومتواصـل؛ مـن أجـل              

وما أحوجنا في هذا العصر؛ إلى أشخاص مبـدعين؛ لحـّل            .الوصول إليه وتحقيقه  

وما أحوجنا  . تي تسود الكرة األرضية؛ من أقصاها إلى أقصاها       الصراعات الدامية ال  

إلى عقول مبدعة؛ لتوقف هذا النزيف المتواصل منذ عشرات الـسنين علـى هـذه               

وما أحوج شعبنا الفلسطيني إلى مبدعين ذوي أخالق وقيم إنسانية؛          . األرض المقّدسة 

ية والـسياسية   ليطبقوا العدالة؛ وليساعدوه في الحـصول علـى حقوقـه اإلنـسان           

ليمارس حياته بـسعادة؛ وليـساهم بإبداعاتـه الخالقـة          . واالجتماعية واالقتصادية 

  .والالمحدودة؛ في دفع مركبة التقدم واالزدهار اإلنسانّي إلى األمام

  ـ: االقتراحات والتوصيات
لكي نساعد أطفالنا وشبابنا على االرتقاء بقدراتهم وإمكاناتهم اإلبداعية إلى          

جة؛ ولكي نساهم في تربية جيل متمّيز يستطيع أن يخطو نحـو المـستقبل              أعلى در 

بخطوات واثقة؛ فإنني أتوجه إلى أولياء األمور وإلى المـربين وإلـى مؤسـساتنا              

  ـ: التربوية والوطنية؛ باالقتراحات والتوصيات اآلتية 
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ياض التعلم لجميع المراحل؛ ابتداء من ر     بدعة في عملية    رق الم ـ استخدام الطُ   1

بحيث يتم التركيز على تعلم المهـارات مـن         . األطفال حتى طلبة الدراسات العليا    

  .أجل المستقبل

كيف يفكرون وكيـف يتعلمـون   : ـ إتاحة الفرصة لجميع فئات الطلبة لمعرفة       2

وكيف يستمتعون بكل ما يتعلمونه؛ وكيف يطبقون أساليب تحسين اإلبداع وأساليب           

ومن ثّم مكافأة السلوك    . تفكير الناقد والتفكير اإلبداعي   العصف الذهني واستثارة ال   

  .اإلبداعي للطلبة؛ وإعالن ذلك في وسائل اإلعالم

واسـتراتيجيات التفكيـر الناقـد؛      ـ حث الطلبة على ممارسة مهارات القيادة؛ 3

وذلك عن طريق تفعيل مهارات التفكير من خـالل أسـاليب           . والتفكير اإلبداعي 

  .ير في جميع البرامج المدرسيةالتدريس ودمج التفك

ة فـي الـتعلم     ـ تشجيع الطلبة على استخدام مهارات القراءة؛ واألساليب الفّعال         4

استخدام جميع أنماط التكنولوجيا المتوفرة التي تُـساعدهم علـى      الذاتي المستقل؛ و  

  . التعلم مدى الحياة

لجمـع بـين    ـ استمرار تطوير المناهج من أجل تعليم التفكيـر؛ وإمكانيـة ا   5

وذلك من خـالل    . استراتيجيات التفكير؛ والتفاعل مع العديد من المواقف الحياتية       

إعادة هيكلة المناهج التعليمية في صورة جديدة؛ تُساعد على تدريب الطلبة علـى             

استخدام تطبيقات مهارات التفكير واالستكشاف والمناقشة والتحليل والدفاع عـن          

  .العمليات العقلية المعرفيةاآلراء والمعتقدات الشخصّية و

ـ ضرورة االهتمام بعمليتي القراءة اإلبداعية والكتابة اإلبداعية؛ ألنهمـا مـن             6

التمييز الـسمعي والبـصري؛ حـّل       : إذ تتطلب كلٌّ منهما     . أعقد األنشطة العقلية  
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المشكالت؛ والتقويم؛ وإصدار األحكام؛ والتخّيل واالستنتاج؛ وتوظيف اللغة فـي          

دة؛ للتعبير عن أفكار جديدة؛ خالية من األخطاء اإلمالئية؛ وغير ذلـك            مواقف جدي 

  .مما يتعلق بالنحو والصرف وقواعد اللغة

وإعداد الطلبة .  ـ خلق بيئة تُشّجع على التفكير الناقد؛ وتخصيص وقت للمناقشة 7

وذلك بتضمين  . ليصبحوا أصحاب قدرة كبيرة على التفكير الناقد؛ والقراءة الناقدة        

مناهج المدرسية تعيينات خاّصة بذلك؛ بحيث تشمل الحكم الجيد؛ واتخاذ القـرار            ال

. الصحيح؛ والقدرة على تكوين المفاهيم وعمليات التصنيف وتعزيز دور اإلبـداع          

حيث أن تعليم التفكير الناقد يشّجع الطلبة علـى التـساؤل والبحـث واالسـتفهام               

ضعف في التفكير؛ وتقويم المـشكالت      والمناقشة والتحليل واكتشاف نقاط القوة وال     

  .والعقبات والتعامل معها بعقلية متفتحة وناضجة

 ـ إعداد برامج تثقيفّية؛ وبثّها في وسائل اإلعالم المرئيـة والمـسموعة؛ يـتّم     8

التركيز فيها على ممارسة التفكير اإلبداعي؛ وعلى تعزيز المثـل العليـا والقـيم              

ب منها الصغار والكبار مهارات التفكير اإلبداعي       اإلنسانية واألخالقية؛ التي يكتس   

  . والسلوك الجّيد
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  )االبتكارية ( الشخصية المبدعة 

يتحدث الناس كثيراً عن الذكاء والتفوق والموهبـة واإلبـداع والعبقريـة            

االبتكارية وما إلى ذلك من مفاهيم ومصطلحات وأحياناً تدخل المعادالت في حساب            

  . وفي البداية سوف نعرض لبعض التعريفات. وقياسهنسبة الذكاء 

  .هو القدرة على النشاط العقلي التي ال يمكن قياسها مباشرة: الذكاء 

فهي النشاط العقلي اإلبداعي واألصيل الذي ينحرف عن األنمـاط          : أما االبتكارية   

الناس اعتقد  . المعتادة والمألوفة والذي يؤدي إلى أكثر من حل واحد مقبول للمشكلة          

بأن الشخص المبدع البد أن يكون مضطرباً في حياته النفسية أو أن هناك تصرفات              

أو سلوكيات تصدر عنه غير متوافقة مع عامة الناس حتـى أنهـم ربطـوا هـذه                 

التصرفات بين العبقرية والجنون؛ والبعض من العامة ارجع ذلك إلى وجود اختالل            

واالعتقاد لدى البعض؛ وهو ناتج مـن       في العقل؛ مما ساعد على ترسيخ هذا الرأي         

إصابة بعض المبدعين والعباقرة والموهوبين عقليا أو المتفوقين باضطراب عقلـي           

ولو تأملنا في مالحظة سلوك بعـض الشخـصيات         . في فترة أو أخرى من حياتهم     

المبدعة في الرسم أو النحت أو األدب والفن أو العلوم أو الموسيقى والشعر والكتابة              

ها؛ لوجدنا هناك بعض مظاهر هذه السلوكيات غير الطبيعية؛ ولو تأملنا أيضاً            بأنواع
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في دراسة أعمالهم ونتاجاتهم بكافة أنواعها لوجدنا أن السمة الغالبة هي االخـتالف             

  . عن السلوك العام لدى عامة الناس

أما علماء النفس في مجال التفوق العقلي واالبتكارية فيرون عكس ذلـك            

 عام بأن اضطراب الحياة النفسية والعقلية للعبقري ال عالقة سببية بينه            بقولهم بشكل 

وبين العمل اإلبداعي وبأن معظم المبدعين في المجاالت المختلفة هم من األسـوياء             

في حياتهم النفسية وسلوكهم االجتماعي وأن القلة فقـط مـن المبـدعين يتـسمون               

مجال الطبيعي للحياة النفسية    بأعراض تدلل على انحرافهم بصورة أو أخرى عن ال        

وللعمل اإلبداعي في مثل هؤالء أن يتأثر في موضوعه وفي طريقة إنتاجه            . والعقلية

ومن أمثلة ذلك ما يوصـف بـه         .حالة النفسية أو العقلية لصاحبه    وفي زمن خلقه بال   

لودفيج فان بيتهوفن بالغضب؛ وجوناثان سويفت بالسخط والنقمة؛ وفينـسيت فـان            

  . ة والوحدة الكبيرة؛ وآميل برونت باليأسكوخ بالعزل

رصدت بعض السمات الطاغية في سلوك الشخصيات المبدعة الخالقـة          

الشجاعة في طرح الرأي؛ الـسمة المبدعـة فـي          : من خالل تعبيرات معينة مثل      

الطرح الفكري واألسلوب؛ ذو تفكير واضح؛ معظمهم متقلبون؛ متفردون؛ مشغولو          

أن األفراد العاديين أو أصحاب التفكير والقدرات االعتيادية        البال؛ معقدون؛ في حين     

متذوقون؛ أكثر ميالً لمراعاة مشاعر     : يتميزون بشكل واضح عن المبدعين في أنهم        

وحقوق األخرسين؛ تقليديون؛ ميالون للمساعدة؛ متعاطفون؛ كـسولون؛ مهملـون؛          

  . خجولون؛ مثبطون؛ ضعفاء مع شئ من الغباء



  

  
  

135 

اري وسمات التفوق العقلي والقدرات غيـر االعتياديـة         إن السلوك االبتك  

تظهر منذ مرحلة الطفولة وهناك بعض المؤشرات التي تنبئ باحتمال ظهور اإلبداع            

في المراحل العمرية الالحقة في الكبر؛ ومن أهم هذه المؤشرات في حياة األطفـال              

 واألحداث هي وجود مظاهر واضحة على التخيل الواسـع والـذكاء مثـل حـب              

االستطالع ومعرفة الكثير من الحقائق عن الكون والخلق وتكوين الحياة فضالً عن            

كثرة األسئلة والبحث عن إجابة لها من الوالدين أوالً ثم االنشغال بالبحث عن آليات              

عمل الكون أو صنعه؛ فاألطفال واألحداث المبدعين لديهم الميـل إلـى االبتكـار              

ت البريئة التي يمارسها األطفـال فـي مثـل          واالنشغال بذلك على حساب النشاطا    

  . أعمارهم في نفس المرحلة العمرية

الشخصية المبدعة االبتكارية المتفوقة لها قـدرة خاصـة متميـزة لحـل          

المشكلة وإبداع الرؤية في العمل الفني وأسلوب حلها وطريقة إنتاج أعمال أصـيلة             

الكتابة والموسيقى وفي كل    وأفكار تتميز بالخالقة في الرسم والشعر والرياضيات و       

المجاالت حتى أن نتاجهم الفني واإلبداعي يكون تام التكوين ويرقـى إلـى التفـرد          

النوعي؛ هذه المقومات ال نجدها في اإلنسان العادي وإنما تكون لدى المبدع المتفوق             

  ـ  :حصراً ومن أهم العوامل الشخصية التي يمكن مالحظتها لديه 

  . ـ الحس المفرط1

  .المقدرة الفكرية المتميزة ـ 2

  .  ـ قابلية الحركة3
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 "المقدرة الفكرية " والعامل الثاني    "فرطالحس الم "ففي تفاعل العامل األول     

قابليـة  "تنتج العبقرية وأن كانت بعض الفنون تحتاج إلى اإلبداع في العامل الثالث             

العبقريـة  ف .داع في التمثيـل    بدرجة واضحة مثل اإلبداع في النحت واإلب       "الحركة  

واإلبداع واالبتكارية هي سمات تقترن بالشخصية اإلنسانية ومدى حاجات كل منها؛           

فعادة ما يميل الفنانون المبتكرون إلى إنفاق قدر كبير من الوقت في اكتشاف العمل              

الفني المبدع وتحديده أو اكتشاف المشكالت االستثنائية برؤية أخرى تختلـف عـن             

ا فإن المبدعين لهم بعض الصفات تختلف عن الناس العاديين          الرؤية العامة للناس لذ   

المثابرة واإلصرار وبذل الجهد بصورة مكثفـة       : وبشكل أكثر من اآلخرين ومنها      

فضلًا القدرة على أن يكونوا في براءة وصراحة األطفال والكشف عن مشاعر يـتم              

ة متميزة في   من صفات الشخصية المبدعة أن لديها قدرات خاص       و. في العادة قمعها  

الطالقة الفكرية والمرونة واألصالة بصورة واضحة؛ كذلك وجد أن نمط الشخصية           

المبدعة االبتكارية تستخدم دائماً استراتيجيتين في نطاق واسـع خـصوصا لـدى             

  ـ: الراشدين والبالغين وهما 

  .Brain storming ـ القصف الذهني 1

  .Synectics ـ تآلف األشتات 2

ف الذهني لدى المبدع على أنه يستطيع إنتاج عدد كبيـر     وتقدم فكرة القص  

من األفكار حول موضوع معين؛ وله القدرة على إيجاد العديد من الحلول لمـسألة              

رياضية واحدة أو مسألة فيزيائية أو مسألة تتعلق بالعلوم الصرفة أو حتى في مجال              

ة موسـيقية أو    اإلبداع الفني والشعري والقصصي أو كتابة النص أو تأليف مقطوع         
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رسم لوحة فنية أو ما شاكل ذلك من األعمال؛ فهو يتمتع بقدرة وافرة على غـزارة                

أما فكرة تآلف األشتات فهي أيضاً سمة واضـحة لـدى الشخـصية             . إنتاج األفكار 

المبدعة وتقوم على أنه يعيد رؤية ودراسة أي إبداع في اإلنتاج الفكري من وجهات              

  . نظر جديدة ومتعددة

وادر القدرات المتميزة في االبتكارية والتفوق العقلي فـي أغلـب           تظهر ب 

األحيان في مرحلة الطفولة وتنمو مع النمو الجسمي؛ فالنمو الجسمي يصاحبه النمو            

العقلي ووضع علماء النفس معادلة رياضية لقياس نسبة الذكاء والتفوق واالبتكارية           

ات العمر النضجي الذي يسبق     من خالل معرفة العمر الزمني والعمر العقلي ومؤشر       

العمر الزمني عادة؛ فالكثير منا يطلق على بعض الراشدين المتميزين بأن عمـرهم             

العقلي يفوق عمرهم الزمني؛ وهذا صحيح تماماً من الناحية العلمية؛ ومن الـصفات        

الشخصية التي وجدها علماء النفس التي ترتبط بالزيادة والنقصان في نسبة الـذكاء             

دعين أن مؤشر حب االستطالع هو الواضح على سـلوكهم فـضالً عـن              لدى المب 

االستقالل االنفعالي مع الميل الواضح إلى العدوان اللفظي واإلصرار علـى بـذل             

الجهد لحل المشكالت الصعبة وتحديها مهما استغرقت من الوقت والجهد فضالً عن            

مألوفـة؛ وهـي    وجود الباعث القوي على التحدي والتنافس في جوانب الـسلوك ال          

ويبقى أن نطرح السؤال األهـم فـي        . جميعها مرتبطة بنسبة الذكاء المرتفعة لديهم     

  ـ: موضوع اإلبداع واالبتكار وهو 

  آيف يحدث اإلبداع لدى اإلنسان المبدع ؟
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يرى علماء النفس أن هناك أربع أدوار للعملية اإلبداعية عند األشـخاص            

  ـ: المبدعين وهي 

  .وفيه يتوفر الجهد المركز...   ـ الدور اإلعدادي1

  .وفيه تترك المشكلة أو االهتمام بدون متابعة واعية...  ـ دور الترقيد 2

وفيه تظهر الحلول أو اإلجابات الـسريعة وبقـدرة بارقـة           ...  ـ دور اإلضاءة   3

  .وبصيرة نافذة

  . وفيه يعبر عن عملية الخلق واإلبداع في الواقع...   ـ دور التحقق4

ية اإلبداعية المتفوقة عبر تاريخ البشرية تـسطر لألجيـال          ظلت الشخص 

أروع النتاجات الفكرية في الفن واألدب والكتابة والـشعر والهندسـة المعماريـة             

وروائع الفن القديم والطب والعلوم بأنواعها وخالل ذلك لم تتوقف اإلبداعات رغـم             

 وهكـذا فـإن     الحروب واالضطهاد والتسلط وعصور الرفاهية والرخاء واألمـان؛       

اإلبداع به من اإليجابيات كما به من السلبيات وبه من المميزات كما به من السيئات               

   .ولكن تبقى الشخصية المبدعة شخصية إنسانية متفتحة ذات حساسية مفرطة

  واالبتكاراإلبداع الشخصية الجذابة هي 
ناس من ال ؛ و عناصر أساسّية لتطوير الحياة    … اإلبداع واالبتكار والتجديد  

 متفاوتـة ومنهم عاملون؛ على درجات      . يعيشون على جهود غيرهم    كسالىقاعدون  

في الجد والدأب والمثابرة؛ لكنهم نمطّيون تقليدّيون؛ ال يملكون القدرة على تحـسين             

  . الواقع وتقديم الجديد؛ فهم يكّررون أنفسهم؛ ويؤّدون إلى زيادة في اإلنتاج
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ّراً بالمجتمع؛ فإن وجود العاملين؛ ال       ضا الكسالىوإذا كان وجود القاعدين     

لكن ثّمة فريقاً ثالثاً؛    و. ضروري ال تقوم الحياة بدونه    … سّيما أصحاب الجّد والدأب     

إنه فريق المبدعين؛ الفريق الذي ال يكتفي بالتعامل مع         . عليه مدار التجديد والتحسين   

لك النـزوع نحـو     ما هو موجود؛ وال بتكراره والسير على األنماط المألوفة؛ بل يم          

التغيير والقدرةَ عليه؛ فإذا كان تغييراً نحو األحسن فهو اإلبداع؛ وأصحابه صـنف             

  . نادر في الحياة؛ وعليه المعّول في تحويل تّيار المجتمع نحو األفضل

وإذا كان وجود المبدعين مهّماً في كل ظرف؛ فإنه في ظروف الـضعف             

األهمية؛ إذ ال مخرج من األزمـات       يكون وجودهم في غاية     … والركود واإلحباط   

  . إال بوجود أصحاب المواهب والكفاءات المتمّيزة

حين نقرأ عن أبي اَألسود الدَؤلي الذي بدأ بوضع قواعد النحو؛ والخليـل             

بن أحمد الفراهيدي الذي استنبط بحور الشعر العربي؛ واإلمام الشافعي الذي وضع            

 الذي أرسى قواعد علم االجتمـاع؛ وابـن         أول كتاب في أصول الفقه؛ وابن خلدون      

 ؛ اكتشافه للدورة الدموية الصغرى    الهيثم ونظرياته في علم الضوء؛ وابن النفيس في       

… وحين نقرأ عن نيوتن وغأوس وآينشتاين الذين أبدعوا في الرياضيات والفيزياء            

 تحويل  فإننا نتحّدث عن أنماط فريدة؛ لم يكن إنتاجها مجّرد تكرار أو تجميع؛ بل هو             

وليس المراد أن يأتي المبدع بـشيء جديـد          ... ار؛ كلٌّ في ميدان عمله وإنتاجه     للتي

ار منقطع عما قبله؛ بل أن يبني على ما سبقه ويأتي بالمزيد؛ ويكون إبداعـه بمقـد               

مكن التمييز بين إبـداع كلّـي وإبـداع         ومع هذا ي   .حجم هذا المزيد ونوعه وقيمته    

 وجد أمامه نتاج فقهاء مجتهدين اتّبعوا قواعد معينة في          فاإلمام الشافعي مثالً  . جزئي

ثم جـاء ِمـن     … اجتهادهم فكان له فضل السبق في استنباط هذه القواعد وضبطها           
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بعده أصولّيون تقّدموا خطوات أخرى في علم األصول فكان لهم إبـداعات بقَـدر؛              

 في أي مجال من     ومثل هذا يقال في اإلبداع    . وكان له فضٌل في إبداٍع أعمق وأشمل      

  .ء والتكنولوجيا والطب والصيدلةمجاالت اللغة واألدب واإلدارة والسياسة والفيزيا

  هل اإلبداع واالبتكار آلمتان مترادفتان ؟
 عّد االبتكار إنتاج أي شيء جديد؛ من حل مـشكلة؛ أو تعبيـر فنـي         قد ي .

. معروفاً لـدى آخـرين    والجّدة هنا أمر نسبي؛ فما يعد جديداً بالنسبة لفرد قد يكون            

والطفل في كثير من ألعابه مبتكر أصيل؛ وكذا من يخترع جهازاً أو يـضع نظامـاً         

  . اجتماعياً أو اقتصادياً جديداً

وأما اإلبداع فهو حالة خاصة من االبتكار وذلك حين يكون الشيء الجديد            

  . جديداً على الفرد وغيره

ترادفين؛ إذ العبرة بوجـود     وكثير من الباحثين يجعل اإلبداع واالبتكار م      

ونحن سنعتمد في هذا     . السمات العقلية والنفسية التي تؤهل صاحبها لإلتيان بالجديد       

اإلبداع أو االبتكار هو النشاط الذي يقود إلى إنتاج         : فنقول  . البحث ترادف الكلمتين  

  . يتّصف بالجّدة واألصالة والقيمة بالنسبة للمجتمع

  تويات اإلبداعّّّّّّّّّّمس

  Brain stromeالعصف الذهني 
راد به إتاحة الفرصة لإلنسان كي يفكر بعيداً عن أي ضغط أو مؤثر             والم

 بإتاحة الفرصة؛ فيـزاد     يبل قد ال يكتف   ...  سلبي؛ ليخرج كل ما عنده بطالقة تامة      

؛ ألتباعـدي  ألتـشعبي على ذلك إيجاد نوع من اإلثارة التي تحفّز التفكير الطليـق            

فـي   و .من؛ وإظهار الحل المبدع للمشكلة    ملية هو كشف اإلبداع الكا    والهدف من الع  
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المرونة والطالقـة واألصـالة ومعنـى       : المثال التالي بيان لمعنى عناصر اإلبداع       

           نسجمة مـع   العصف الذهني الذي قد يأتي بنتائج باهرة لكنها غير متوقعة؛ وغير م

  ـ:  وهو مثال من عالَم الفيزياء ؛األساليب المألوفة

   .والعصف الذهني ... الباروميتر وناطحة السحاب ـ

؛ جـاء أحـد أسـئلة       بالدانمركفي امتحان الفيزياء في جامعة كوبنهاجن       

جهـاز   (كيف تحدد ارتفاع ناطحة سحاب باستخدام الباروميتر        : االمتحان كالتالي   

هي بقياس الفرق بـين الـضغط       : ؛ كانت اإلجابة الصحيحة     ) قياس الضغط الجوي  

إحدى اإلجابات اسـتفزت     ولكن   .لى سطح األرض وسطح ناطحة السحاب     عالجوي  

   قرر رسوب صاحب اإلجابة بدون قراءة بقية إجاباته علـى          أستاذ الفيزياء؛ وجعلته ي

نقوم بربط الباروميتر بحبل طويل؛     : كانت اإلجابة المستِفّزة هي     و. األسئلة األخرى 

غضب أستاذ  ف ؛وميتر األرض اروندلي الخيط من أعلى ناطحة السحاب حتى يمس الب        

المادة ألن الطالب قاس له ارتفاع الناطحة بأسلوب بدائي ليس له عالقة بالباروميتر             

وحـسب قـوانين    %  100ؤكداً أن إجابته صـحيحة      تظلم الطالب م  و. أو الفيزياء 

أفاد تقرير الخبيـر أن إجابـة الطالـب         . الجامعة؛ فقد عين خبير للبت في القضية      

رصـة   ال تدل على معرفته بمادة الفيزياء؛ وتقرر إعطاء الطالـب فُ           صحيحة لكنها 

أخرى إلثبات معرفته العلمية؛ فتّم إحضار الطالب أمام الخبير؛ الذي أعـاد طـرح              

فـاع   لدي إجابات كثيرة لقياس ارت     ـ: السؤال نفسه شفهياً؛ فكّر الطالب قليالً؛ وقال        

 : فأجاب الطالـب     ؛"ل ما عندك  هات كُ ": فقال الحكَم   . الناطحة وال أدري أيها أختار    

مكن إلقاء الباروميتر من أعلى ناطحة السحاب على األرض؛ ويقـاس الـزمن             يـ  
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        مكن حـساب ارتفـاع     الذي يستغرقه الباروميتر حتى يصل إلى األرض؛ وبالتالي ي

        الناطحة؛ باستخدام قانون الجاذبية األرضية؛ وعندما تكون الشمس م مكـن  شرقة؛ ي

ظل الباروميتر وطول ظل ناطحة السحاب؛ فنعرف ارتفاع الناطحة من          قياس طول   

           ريح عقولنا؛ فإن   قانون التناسب بين الطولين وبين الظلين؛ أو إذا أردنا حالً سريعاً ي

أفضل طريقة لقياس ارتفاع الناطحة باستخدام الباروميتر هـي أن نقـول لحـارس              

 لي كم يبلغ ارتفاع هـذه       لت إذا قُ   سأعطيك هذا الباروميتر الجديد هدية     ـ: الناطحة  

 أما إذا أردنا تعقيد األمور؛ فسنحسب ارتفاع الناطحة بواسطة الفرق بين            !؟ الناطحة

  . الضغط الجوي على سطح األرض وأعلى ناطحة السحاب باستخدام الباروميتر

كان الحكَم ينتظر اإلجابة األخيرة التي تدل علـى فهـم الطالـب لمـادة               

 ألنها األصعب؛    كان الطالب يعتقد أن هذه اإلجابة هي أسوأ اإلجابات         الفيزياء؛ بينما 

 وهو لم ينجح    "نيلز بور "ّن اسم هذا الطالب هو      أ: بقي أن نقول    و ... واألكثر تعقيداً 

  . فقط في مادة الفيزياء؛ بل إنه الدانمركي الوحيد الذي نال جائزة نوبل في الفيزياء

  الصفات الشخصية للمبدعين
راسة اإلحصائية لشخصيات المبدعين على دراسة كل صفة عقلية         تقوم الد 

أو نفسية من الصفات المتوقع تأثيرها؛ مقارنَةً مع مجموعة ضـابطة؛ بـشرط أن              

يكون أفراد المجموعة الضابطة من المستوى العلمي أو التخصصي نفـسه؛ كـأن             

ات تقاس تلك الصفات لدى كيميائي مبدع وآخر عادي؛ وكالهمـا يحمـل الـشهاد             

الدراسية نفسها؛ والدرجة العلمية ذاتها؛ وكذا تقاس لدى كاتب للقصص الخيالي مع            

  . وهما يحمالن الشهادة الدراسية ذاتها...  قصاص آخر
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ونتيجة الدراسة اإلحصائية تلك تبين أن هناك زمـرتين مـن الـصفات             

  . الصفات العقلية؛ والصفات النفسية والمزاجية: الشخصية للمبدعين 

  ـ: صفات العقلية الـ  أ
أساس اإلبداع هو التفكير التباعدي أو التشعبي؛ وعناصره األساسية ثالثة          

فـأهم عوامـل    ؛  وهنا نستعرض عوامل وجوده   . المرونة واألصالة والطالقة  : هي  

  ـ: وجوده العقلية هي 

  ـ: الذآاء  ـ 1
ن االرتبـاط   أ والحقيقـة    ...الذكاء الحاد واإلبداع متالزمـان      قد يبدو أن    

  . بينهما ليس كما نتصور؛ والعالقة بينهما تحتاج إلى توضيح وتفصيل

إذا اعتبرنا الذكاء قدرة عقلية عامة فهو يختلف عن اإلبداع؛ وإن كـان             و

يرتبط به؛ ألن اإلبداع عملية أكثر تحديداً وأكثر خصوصية من الـذكاء؛ كمـا أن               

ين باالستقراء والمالحظة   فقد تب ؛ و  من الذكاء وإن كان مرتبطاً به      اإلبداع ليس جزءاً  

والبحث العلمي أن األذكياء جداً ليسوا مبدعين دائماً؛ وأن المبدعين ليسوا دائماً من             

األذكياء جداً؛ فمن يحصل على عالمات مرتفعة جداً في روائز الذكاء ليس دائمـاً               

من المبدعين؛ وكذلك لم يحصل المبدعون على الدرجات العالية جداً فـي روائـز              

له؛ وجدت عالقة بين الذكاء واالبتكار في المستويات العليا جـداً؛            مع هذا كُ   .الذكاء

وعندئذ يجتمع االتزان النفسي؛ واالستقامة السلوكية والنتائج العبقرية؛ وهو ما كـان   

عند أئمة وقادة عظام كأبي بكر وعمر؛ وخالد والمثنى؛ وأبي حنيفة والشافعي؛ وأبي             

  ...  طبي وابن خلدون؛ وحسن البنا وسيد قطباألسود الدؤلي والخليل؛ والشا
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ويبدو أنه عندما ال يكون للذكاء أهمية ظاهرة في عملية االبتكـار فـإن              

الذكاء شرط  و. خصائص الشخصية األخرى؛ النفسية والمزاجية؛ تتدخل بشكل حاسم       

لإلبداع؛ فال بد من حد أدنى مقبول لحدوث اإلبداع؛ فإذا تحقق هـذا الـشرط فـإن                 

الحظة اختالف هـذا    والبد من م  . يتوقف على عوامل أخرى عقلية ونفسية     اإلبداع  

  . الحد األدنى للذكاء بين ميدان وآخر من ميادين اإلبداع

لوحظ أن درجة الذكاء المطلوبة في اإلبداع التقني؛ كاختراع األجهزة؛ درجة           : مثالً  

  .  والرياضيةقليلة نسبياً بالقياس إلى الدرجة المطلوبة في العلوم الفيزيائية

وكذلك فدرجة الذكاء المطلوبة في اإلبداع األدبي درجة عالية نسبياً أمـام            

الدرجات المطلوبة في ميادين اإلبداع التعبيري األخرى كالرسم والتمثيـل؛ وأمـام            

  . الدرجات المطلوبة في اإلبداع العلمي والتقني

  ـ: الحساسية للمشكالت   ـ2
وفـي  . ود مشكلة تثير التفكير تتطلب حالً     والمراد منها حساسية الفرد لوج    

اإلبداع العلمي خاصة يتوقف نجاح الفرد إلى حد كبير علـى قدرتـه فـي طـرح                 

وكثير من هذه المواقف ال يجد فيه اإلنسان العادي         . األسئلة؛ وعلى نوع هذه األسئلة    

مشكلة؛ بينما يرى فيه آخرون مشكلة؛ وذلك الختالف معايير كل إنسان وموازينـه             

  . ريقة تفكيره ومستوى هذا التفكير؛ واهتماماته ودوافعهوط

  ـ:  درجة التعقيد التي يمكن للفرد أن يتعامل معها ـ 3
أي (وهي قدرة الفرد على توجيه فكره في أكثر من اتجاه في الوقت نفسه              

؛ وهو أمر تزداد صعوبته كلما ازداد عدد        )قدرته على التفكير التشعبي أو التباعدي     

  . تي يتعامل معها العقل أثناء التفكيرالعناصر ال
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  ـ:  قدرة الفرد على التقويم المناسب لألفكار ـ 4
يجب أن تكون األفكار صالحة ومقبولة حتى تكـون مفيـدة؛ وإذا غـاب              

التقويم كانت األفكار محتوية على جزء كبير غير مناسب؛ وصرف الجهد العقلـي             

لكن درجة الضبط يجب أال     و. إلبداعفي معالجة هذا الجزء تضييع للوقت؛ وتعويق ل       

المرونـة والطالقـة     (تكون كبيرة بحيث تؤثّر على عناصر اإلبـداع األساسـية           

وإال كانت جموداً وعقْم تفكير؛ وقد تمنع الفرد من التفاعل مع العناصر            )  واألصالة

وإن مشكلةَ أن يكون التقويم سبباً في تعويق الدماغ؛ كانت عامالً فـي          . بشكل أصيل 

  ).  العصف الذهني (ظهور طريقة خاصة في تدريب اإلبداع سّميت 

  ـ: الصفات النفسية والمزاجية ـ  ب
ن أبرز الصفات النفسية عند المبدعين صفة االعتماد على النفس والثقة           م

الزائدة بها؛ والتحفظ والعزلة ورقة القلب والحساسية والتفكير المستقل؛ والبـصيرة           

بعكـس   ـ  االبتكارو).  أي االنتساب إلى المجتمع (على النفسية؛ وضعف األنا األ

ليس بالضرورة مرغوباً به في كثيـر مـن المهـن     ـ  الكفاءة في األعمال التقليدية

واألعمال؛ ألن صاحبه واثق من نفسه جداً؛ ويتصرف بأسلوب مفاجئ؛ وقد ال يلتزم             

   .)ادين الفنون واآلدابخاصة إذا كان االبتكار في مي(بالمعايير الخُلُقية واالجتماعية 

ويتّسم المبدعون من األدباء إلى سمة يمكن تسميتها بالبصيرة النفـسية أو            

وهي تعني قدرة األديب أو الفنان على فهم شخصيات اآلخرين؛          . التقمص الوجداني 

والشعور بمشاعرهم؛ والتوحد مع الموضوع؛ وهذه القدرة تختلف عـن المـشاركة            

الفنان المبدع إذاً يحس بمشاعر اآلخرين؛ وينظـر        و. طفالوجدانية التي تعني التعا   

وقد يدين في أثناء ذلك؛     ...  إلى األحداث من خالل عيونهم؛ ويدرك دوافع سلوكهم       
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كما ينشأ عن البصيرة النفسية لدى المبدعين من األدباء         . أو في نتيجته؛ تلك الدوافع    

 ألي تناسـق أو عنـصر       االتجاه الجمالي الذي يعني االلتقاط الحـساس      : والفنانين  

جمالي يقع في مركز االنتباه؛ واستقراء معاٍن ال يدركها اإلنـسان العـادي؛ لكـن               

اإلنسان العادي عندما يطلع عليها في أعمال الفنـان أو األديـب يعجـب بهـا؛ أو                 

ونتيجة لشعور المبدع بتميـزه؛ واسـتقالل       . ومثال ذلك رؤى الصوفيين   . يستهجنها

ينمـو عنـده    ...  أبناء مجتمعه في مجال رؤاه الخاصـة      تفكيره؛ ومخالفته لرؤى    

االعتداد بالنفس واالعتماد عليها؛ بمقابل ضعف شعوره باالنتماء إلى المجتمع الذي           

  . إال القليل ـ وفق اعتقاده ـ ال يقدم إليه

  ـ: المدرسة واإلبداع 
ه مما سبق نجد أن ارتباط الذكاء بالتفوق الدراسي ارتباط قوي؛ أما ارتباط           

ومن المناسب ذكر بعض الـتكمالت والتوضـيحات لعالقـة          . باإلبداع فليس كذلك  

التعليم المدرسي بالضرورة يعتمد على المنهاج؛ مهمـا         و .المدرسة باإلبداع والذكاء  

وفـق التحـصيل    ـ  بالضرورة ـ  كان في هذا االعتماد من مرونة؛ ويقّوم الطالب

  ...  ارات على االستنباط والربطالدراسي واستيعاب المنهج مهما اعتمدت االختب

مـالً  ونتيجة لذلك سيكون التعليم المدرسي كاشفاً للذكاء؛ مثّمنـاً لـه؛ مه           

 ؛ وكثيراً ما اتُّهم المبدعون العباقرة بأنهم أغبياء متخلفـون         ؛لالبتكار؛ وربما قامعاً له   

يجد المبـدع أن التزامـه بـالمنهج المدرسـي          و. حينما كانوا على مقاعد الدراسة    

تـشكل تهديـداً    ...  وابط االختبارات التي تفرض عليه التقيد بمعطيات المنهج       وض

    ـ:خطيراً لقدراته اإلبداعية؛ يقول آينشتين عن ذلك 
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لقد كان هذا القيد مفزعاً للغاية؛ لدرجة أنني بعدما اجتـزت االمتحـان النهـائي               ـ  

   .ريباًوجدت نفسي غير قادر على التفكير في أي مشكلة علمية لمدة عام تق

وفي سن السادسة عشرة رسب آينشتين في امتحان القبـول فـي معهـد              

وأعلَـن  . الفنون التطبيقية بزيورخ؛ ولكنه نجح في العام التالي بدرجـة مرضـية           

 إنني ال أكّدس الحقائق في ذاكرتي؛ حيث إنني أستطيع الحصول على            "آينشتين مرة   

التحق الطفل بمدرسـة    : ل آخر   ومثا. "تلك الحقائق بسهولة في إحدى الموسوعات       

البلدة؛ التي لم تكن تلقن التالميذ في ذلك الوقت؛ أكثر من القراءة والكتابة والحساب              

 الكـسالى وكانت المدرسـة تـستخدم العـصا لحـث األوالد           . أي استخدام األعداد  

  . كما كانوا يسمونهم ـ والمبطئين أو البلهاء

 ما يدور فـي عقـل تلميـذهم        علمون عاجزين تماماً عن قراءة      وكان الم

الجديد؛ فكان يجلس ثم يرسم صوراً؛ ويلتفت حوله؛ وقد يصغي إلى ما يقوله كـل               

 لكنه يأبى أن يجيب على إحداها؛ حتى لو         " مستحيلة   "واحد منهم؛ وكان يوجه أسئلة      

؛ وبوجه عام كان في مؤخرة      " األبله   "وكان األطفال يلقبونه    . هدده المدرس بالعقاب  

 يوم؛ زار أحد المفتشين الصف فتوجه إليه المعلم بالشكوى من سـلوك             وذات. صفه

إلبقائـه فـي    ختل وهو غيـر أهـل       إن عقل هذا الصبي م    ـ  : التلميذ الجديد قائالً    

ولكن بمرور الوقت أصبح هذا الصبي عالماً ذائع الصيت؛          .المدرسة أكثر من ذلك   

ـ 1847 (كـي   المخترع األمريEdison " توماس أديسون "فلم يكن إال  ؛ ) 1931 

وكلنا يعلم ما قدمه للبشرية من مخترعات يّسرت لها أسباب الحياة والرفاهية؛ ومنها             

؛ ) الموتـور  (؛ المحرك الكهربائي    ) آلة السينما  (؛ الخيالة   )وغرافالفون(الحاكي  : 

 ل آخـر  ومثـا  .الخ...  البطارية الكهربائية؛ الهاتف؛ والمصباح الكهربائي المتألق     
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؛ Mackinnon 1962هندسي المعمار األمريكيين الذين درسـهم مـاكينون         حد م أل

كان واحداً من أكثر التالميذ تمرداً؛ ولكن بمضي الوقت أصبح من أكثر مهندسـي              

  . عصره إبداعاً

وكان عميد معهد الفنون الذي يدرس به؛ قد نصحه بأن يترك دراسة الفن             

  . هبة؛ بدالً من تضييع وقته سدىويتجه إلى أي عمل آخر؛ حيث إنه ال يملك أية مو

؟ كـان    لماذا تفشل المدرسة عادة في كشف المبـدعين        : فإذا سألنا بعدئذٍ  

ألن المدارس تعتمد معايير نمطية ال بديل عنها؛ وهي تـصلح للـشريحة     : الجواب  

علـى القـدرات المعرفيـة     ـ  في الدرجة األولى ـ  العظمى من الطالب؛ وتركّز

أي االنسجام مـع معـايير    (م على القدرات التقاربية  ثُ؛) ظةالتعرف؛ التحقق؛ اليق  (

)  السلوك المقبولة اجتماعياً ورسمياً؛ والقرب من االتجاه الصحيح والحل الـصحيح          

ثم على الذاكرة؛ ثم على القدرات التقويمية كالتفكير النقدي والمقارن؛ وأخيراً علـى             

وهـي التـي تـسمى      )  والمستفـسر كالتفكير المستقل    (القدرات المتعلقة باالبتكار    

بالعمليات العقلية التشعبية أو المتباعدة؛ والتي يمكن أن تتوصل إلى نتائج مفاجئـة             

غير مألوفة؛ وهي تقابل طرائق التفكير الالّم أو القدرات التقاربية؛ التي تنتهي إلـى              

  . نتيجة محددة سلفاً

المرموقة في الجو   لذلك فإن كثيراً من المبتكرين لم يتوصلوا إلى مكانتهم          

ولكن . المدرسي وحتى نهاية المرحلة الثانوية؛ وأحياناً حتى نهاية المرحلة الجامعية         

الخط النمطي الذي يشمل عامـة      : هل يمكن التعامل مع التالميذ في خطين متباينين         

التالميذ؛ والخط المستقل الذي يصلح للتعامل مع مبدع في الرياضة أو الكمبيوتر أو             
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األمر ليس سهالً؛ لكن ما يقَربه هو نشر ثقافة تربوية بـين المـربين              ! ؟ ... الشعر

يعرفون من خاللها خصائص الشخصية المبدعة؛ ووجود مشرفين تربويين يتمكنون          

وهذا يوصلنا إلى حقيقة أخرى وهي      . من كشف تلك الخصائص وتوجيهها ورعايتها     

قق في واقـع ملمـوس؛ ألن هـذا         أن اإلبداع الكامن في النفس ال قيمة له حتى يتح         

  ـ: التحقق يجعله محدداً واضحاً؛ فكما يقال 

ويقول آينشتين فـي    . إن أفضل ما يحدد الناس المبدعين موضوعياً هو أعمالهم        ـ  

  .لكي يكون لمفهوم االبتكار معنى حقيقي؛ يجب أن يقّدم مقياساً لنفسهـ : هذا 

  
  

  
  

  الحوافز والعوائق...  إبداع الشاب
 ؛ هل هو المنـاخ  ؟الذي يعوق مجتمعاتنا ويبعدها عن العملية اإلبداعية   ما  

 كانـت فرجينيـا     1927في العام     ؟  أم ظروف التخلف الخانقة    ؛أم التربية الخاطئة  

 ؛وولف أول من تنّبه إلى مسألة مهمة وأساسية بالنسبة لموضوع اإلبداع عند النساء            

 وهو يعد أول بيـان نـسوي        ؛)غرفة تخص المرء وحده     ( وأصدرت كتابا بعنوان    

وأشارت فيه إلى ضرورة تـوافر حـد        . متبلور في مسيرة الدفاع عن حقوق المرأة      
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) وهنا المرأة (التي تساعد المرء    ) مردود مادي   غرفة و ( أدنى من المقومات المادية     

  .على اإلنتاج الفكري أو اإلبداع أكان ثقافيا أم غير ذلك

 يتحسن كثيرا عما كان عليه في تلـك         ومع أن وضع المرأة في بالدنا لم      

تزال المرأة تعاني في بالدنا عدم االعتراف بحقوقها كإنسان           إذ ال  ؛الفترة في أوربا  

لكن تجدر اإلشارة بداية إلى أن شروط اإلبداع العامة والتـي تتخطـى الفـرد               . تام

ـ     ) النوع االجتماعي   ( والجندر   ي كي تشمل المجتمع ككل غير متوافرة بشكل عام ف

وإذا كانت المرأة؛ كفرد؛ تحتاج كي تنتج فكرا أو فنًا أو أي شيء آخر إلـى                . بالدنا

؛ فإن اإلبداع كما يرى ألفريد كرويبر لـيس  )وتعليم بالطبع قبل ذلك   ( غرفة وعمل   

إن العبقرية الفردية ليس لها أدنى قيمة تفسيرية عنـدما          ـ  :  مجرد موهبة شخصية  

جل التدليل على قضيته؛ أن مـا يـسمى بالعبقريـة           نناقش اإلبداع؛ وهو بّين من أ     

المبدعة ليست موزعة بشكل عشوائي عبر التاريخ؛ ولكنها تتجمع بدالً من ذلك على             

وتشمل هذه التشكيالت العصور الذهبية؛ وهي عصور تفصل بينها         . هيئة تشكيالت 

  .ثقافيفجوات طويلة أو عصور ظالم يركد فيها اإلبداع ال

إن المناخ  ـ  :  أي تأثير للعرق على إبداع الجنس البشري؛ وقال          لقد استبعد كرويبر  

الثقافي الذي يوجد فيه الفرد هو المحدد الوحيد لإلبداع؛ واإلبداع في حضارة معينة             

ينمو أو ينمحق ليس باعتباره أمرا يتزامن مع ممارسات الزواج اإلنسانية؛ بل مـع              

يمكن أن نخدع أنفـسنا ونـّدعي أن   وهنا ال . نمو النمط الثقافي وتشبعه واضمحالله 

مجتمعاتنا العربية هي مجتمعات تشكّل تربة خصبة لإلبداع من أي نوع كان؛ فعـدا              

عن مشكلة األمية المتفشية؛ وعدا عن وضع المرأة غير المرضي؛ نجد أن الرقابة؛             



  

  
  

151 

وخاصـة تفكيرنـا    . على األقلية التي تقرأ؛ تنحو ألن تشمل مجمل أوجه نـشاطنا          

وإذا ما بقي الحال على ما هو عليه فسوف يمنع من الكتب عدد يفوق ما               وقراءاتنا؛  

وذلك كله يشكّل على كل حال نوعا من المناخ القمعي العام الـذي             . هو مسموح به  

. يستدخله اإلنسان العربي ويظهر على شكل رقابة ذاتية خوفًا من التكفير واالغتيال           

  .قافي واإلبداعيوما ينتج عن ذلك ليس سوى الخوف والركود الث

يجعلنا ذلك نسأل؛ ما الذي يعيق هذه المجتمعات ويبعدها عـن اإلنتاجيـة            

   ؟اإلبداعية بكل أوجهها

يبرهن العديد من األبحاث عن عمق تأثير البنى االجتماعية علـى بنيـة             

إن التغيير في تنظيم وإنتاج وتوزيع الثروات يغير في بنية الفرد النفسية            . الشخصية

إن التغير على المـستوى النفـسي       .  مجموع أحكامه القيمّية والتربوية    كما يؤثر في  

المجتمع هو الـذي يحـدد أي نمـط مـن           . يسبقه تغير على المستوى االجتماعي    

وهنا البد مـن    . الشخصية هو سوي أو مرضي؛ يحدد القيم المقبولة أو المرفوضة         

اعية وإبـان مـا     اإلشارة إلى تغير مفهوم العمل كقيمة في الغرب في الحقبة الـصن           

؛ صـار  )التوراة ( فبعد أن كان العمل معتبرا كقصاص   . عرف بالثورة البرجوازية  

وتم استبدال الحيوانات الرمزية من أسد وذئب       . العمل هو الذي يعطي الحياة معناها     

( يشير هنـا    . وصار الفراغ أم الرذائل   ) الفونتين  ( ونسر إلى نملة ونحلة وسلحفاة      

ي العالقات البدائية يغلب تطلب االستمتاع علـى طلـب العمـل            إلى أنه ف  ) تونيس  

وأورد فيما يلي استـشهادا     . لكن تطلب االستمتاع مازال سائدا في بالدنا      . واإلنجاز

من كتاب تربية مدنية يدرس لطالب السنة األولى االبتدائية؛ كان يدرس فيه ابنـي              

  ـ:  ؛ حيث يعلمون التالميذ ما يلي1994في حوالي العام 



  

  
  

152 

والتاجر والكاتب يعمالن وذلـك     . أن الفالح والمزارع يعمالن والعمل متعب     (  ـ  

إلـى  ) الـدرس   ( وال يحتاج هذا     ) لتلميذ يدرس والدرس عمل وهو متعب     ا. متعب

تعليق؛ فالعمل لم يتحول بعد في بالدنا إلى قيمة؛ ولم يصبح بعد مصدرا للمتعـة أو                

  .ة هي في التبطلالعمل متعب ومضن؛ فالمتع. مرادفًا لها

  ـ   :دور التربية
في حـال تـوافر المقعـد       :  يجعلنا هذا نطرح على أنفسنا السؤال التالي      

 وهل تقوم التربيـة فـي        ؟ ما القيم التي تنقل إلى األجيال الجديدة      ! الدراسي للجميع 

بالدنا بدورها في بلورة شخصيات يمكنها أن تكون قادرة على استيعاب الماضـي؛             

  ؟  وكيف نواجه الحاضر    ؟ افة منه وليس عبر االندماج االلتحاقي فيه      عبر اتخاذ مس  

   ؟وكيف نستعد من أجل تهيئة المستقبل وتطويره

لكي يتمكن الناس من تنمية قدراتهم والمشاركة بحيوية في مجتمع ينمـو            

ويتطور؛ من المهم تكوين أشخاص أحرار وخالقين ويمتلكون القدرة على المبـادرة    

بحيث يكون في اسـتطاعتهم أن يكونـوا        . مجرد شخصيات جامدة  واالبتكار وليس   

ذواتهم وأن يتحملوا مسئولية أنفسهم في الوقت نفسه الذي يأخذون فيه على عـاتقهم              

التغير المحيط بهم؛ والمتعلق باألشخاص وباألشياء؛ ويكون باستطاعتهم استخالص         

  .نفتاحقواعد سلوك وتنمية مقدرة على الفعل والتفكير والصداقة واال

  .وكلما كانت هذه البنى االجتماعية جامدة قلت فرص اإلبداع عند الشبيبة

وكان هذا األمر واضحا في عينتنا من المراهقات اللواتي قمنا بدراستهن؛           

فالمدرسة ليست فقط مكانًا لنقل معلومات جامدة وغير مساعدة على اإلبداع؛ بل هي             

 لمصير البنات اللواتي يجدن صـعوبات       طاردة لفئات معينة من الفقيرات؛ وال تأبه      
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تتعدد أسباب ترك المدرسة؛ فهناك من يتركها بـسبب صـعوبة            : في االنتماء إليها  

المواصالت من ناحية؛ وبسبب التعامل السيئ معها وعدم متابعة األهـل لوضـعها             

ربما مـن التعامـل مـع       ) تخجل  ( وهذا يعود إلى البيئة الفقيرة والتي       . المدرسي

األمر الذي يـشعرهم بالدونيـة حيـالهم        ) عندهم شوفة حال    ( مدرسين  مدرسات و 

  .يضاف إلى ذلك طبعا غياب الدافعية األساسية لدى الفتاة. ويبعدهم عنهم

يعد تغيير المدارس المتعدد في البيئات الفقيـرة أحـد أسـباب التـسرب              

خمس مدارس؛ وهذا مـا يحـصل معظـم         ) هبة  ( غّيرت طالبة تدعى    . المدرسي

لكنها تجد أن ما جعلهـا      . كانت تغير مدرسة في كل عام     . حيان في هذه األوساط   األ

تكره المدرسة وتفكر في تركها ربما موقف معلمات المدرسة اللواتي لم تعد تحبهن             

خاصة عندما ترى واحدتهن ممسكة بالسيجارة وجالسة تدخن؛ فال يعجبنهـا وتجـد             

تشوف حالها؛ بل تحبهـا أن      ( التي  وهي ال تحب المعلمة     ). بيشوفوا حالهن   ( أنهن  

  .أي أنها تجدهن يشعرن بالتكبر أو الغرور. تكون مثل األم

أما ندى؛ فلم ترغب في إعادة الصف بعد أن رسبت؛ وما كان يزعجهـا              

. في المدرسة؛ ليس طريقة تدريس األساتذة؛ لكن قسوة المديرة والرقابة الـصارمة           

األهل من جهة؛ باإلضافة إلى أن بعض       الحظنا أن المدرسة تستكمل ممارسة رقابة       

الفتيات الفقيرات ال يستطعن التكّيف مع متطلبات المدرسة لجهة متابعة الـدروس؛            

ـ المدّرسة المختلفة والمتناقضة مع صـورة األم؛ فيقـررن           وال مع صورة المرأة   

االبتعاد عن هذا الجو المقلق والذي يزعزع صورتهن عن أنفسهن وعـن المـرأة؛              

وهذا ما يعطينا فكـرة عـن       . هن القيام بتحد للذات يعجزن عن القيام به       ويطلب من 

وضعية مدارسنا وعن عدم قدرة الجهاز التعليمي على تلبية المتطلبات التي يفرضها            
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دوره؛ وعن عدم ثبات هذا الجهاز في مدارس البيئات الفقيرة؛ وعن القـسوة التـي               

ي نبذ التالميذ؛ وعدم بذل أي جهد       يتعامل بها مع التالميذ؛ وعن دور هذه المدارس ف        

فهـل   .من أجل كسبهم ومساعدتهم على اجتياز المراحل الصعبة التي يمرون بهـا           

 فكما يـستنتج سـايمنتن؛ لقـد         ؟ يمكن لهؤالء الفتيات أن يبدعن في أي مجال كان        

انقضت األيام التي كان يمكن خاللها أن يأمل شخص لم يذهب إلى المدرسة مثـل               

ونضيف أو فـي أي علـم أو        . قوم بإسهام أساسي في علم الطبيعة     فارادي في أن ي   

إن تأمين التعليم هو المطلب األساسي في مطلـع القـرن            .إبداع آخر على األرجح   

  .الواحد والعشرين؛ وعلى مستوى العالم العربي ككل؛ وهذا أمر مخز بما فيه الكفاية

  ـ:  القدوة والمثال
وقد بينت البحـوث    . لة لفكرة االقتداء  إن فكرة المحاكاة التنافسية هي مماث     

الحديثة حول الظروف التي سادت حياة المشاهير قبل حصولهم على الـشهرة؛ أن             

من األفراد الذين تمت دراستهم قد عايشوا عددا من الراشـدين فـي             % 82حوالي  

منهم ترعرعوا في ظل وجود بعض الراشـدين        % 68وقت مبكر من حياتهم؛ وأن      

  .ن في مجاالت يمكن الوصول فيها إلى الشهرة عند الرشدالذين كانوا يعملو

 بهم من المبدعين قد يكون أمرا       يقتديوتوحي هذه الحقائق بأن وجود من       

وهذا التأثير عبر األجيال قـد ال يتطلـب         . جوهريا بالنسبة لتطور العبقرية العلمية    

الـصغار؛  دائما االتصال الشخصي المباشر بين األساتذة الناضـجين والمعجبـين           

فالنشأة أو التربية في أزمنة الحيوية العقلية أو الفنية الجمالية قد تفضي بذاتها إلـى               

وإذا كانت الحيوية اإلبداعية العامة غائبة عن التأثير الفاعل فـي           . التطور اإلبداعي 

بالدنا؛ فإننا نجد أن الجيل الجديد لم يظهر تعلقه بأي مثال مبدع أو قيادي مهم؛ لكن                
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ي في أحاديث مع مراهقات بشكل متفرق اهتمام البعض منهن بميخائيـل            لفت نظر 

أما فيما عـدا    . ربعبد الناص نعيمة وبجبران؛ وأظهر أحد المراهقين الشبان إعجابه        

أو أحـد   ! ذلك؛ فالمثاالت كانت األساتذة الذين تم انتقادهم بشدة في الوقـت نفـسه            

ها المراهق تلعب دورا كبيرا فـي       يبدو بشكل عام أن البيئة التي يعيش في       . الوالدين

ورغم أن الذكاء خاضع للوراثة البيولوجية بشكل قابل للقياس؛ فإن          . ظهور العبقرية 

الظروف البيئية لألسرة؛ وكذلك المؤثرات ما بين األجيال؛ تبدو شديدة األهمية فـي             

ونخشى هنا أن المثاالت التي تحث علـى اإلبـداع غيـر            . التطور الممكن للمبدع  

  .افرة بكثرة في محيط شبابنا وشاباتنامتو

وليس المقصود بالشروط البيئية الجيدة ما هو متعـارف عليـه بـالمعنى           

 الحياة؛ لكن العكس ربما يكـون صـحيحا؛ فلقـد           وقسوةالسائد؛ أي غياب المعاناة     

برهنت األبحاث على أن فقد أحد الوالدين هو سمة مشتركة للعديد من القيـادات أو               

قد مات والد لينين؛ بينما كان في سنوات مراهقته؛ وفقد بيتهـوفن أمـه              العباقرة؛ فل 

عندما كان في السادسة عشرة؛ وأصبح نابليون عائالً ألسرته فـي سـن الخامـسة               

عشرة عندما مات أبوه؛ وفقد يوليوس قيصر والده في العمر نفسه تقريبـا؛ ومـات               

  .والد نيوتن قبل والدته

  ـ : التمييز ضد المرأة
الحظ؛ هنا أيضا أن متطلبات المراهقة تجاه نفسها وقدراتها النقدية          من الم 

وموقفها من التقاليد؛ ونظرتها إلى نفسها وإلى عالقاتها باآلخرين تتعلق بالمـستوى            

ولقـد  . ـ على المـستوى التعليمـي      ـ بالطبع  االجتماعي والفكري الذي ينعكس   

 بشكل تام؛ وظهر هذا عند      توزعت آراء الفتيات بين موقف محافظ يستدخل التمييز       
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مثل زينـب؛ الفتـاة     . المنتميات إلى الفئة التي يسود فيها عامال الفقر والبيئة الريفية         

 عاما؛ وتعاني حتى اآلن رفض زوجها وأسرته تطليقهـا؛          13التي زوجت في عمر     

وال يعاملون الصبي بأفضل ما     ) عندهم البنت بمائة صبي     ( تقول إنهم في محيطها     

وال تعي مشكلة التمييز ضد المرأة في سيرتها؛ وترجع المشكلة إلى           . لبنتيعاملون ا 

وهي ال يخطر على بالها إمكان أن يساعد الرجل في أعمال           . سوء تصرف والدتها  

كذلك على البنـت الخـضوع      . المنزل مثالً؛ فالعمل المنزلي من مهام البنت حصرا       

فالذي يفهم عامة من كلمة     . ابهلشروط الرقابة فيما يتعلق بالخروج والمالبس وما ش       

تمييز؛ كما يبدو؛ يحمل معنى عدم محبة االبنة أو كرهها باألحرى؛ ولـيس معنـى               

وكأن تاريخنا الذي عـرف وأد   . الحقوق والواجبات مقارنة مع ما هو معطى للشاب       

؛ وبالتالي يكفي أن تحاط الفتاة بالحب من        الالوعيالبنات مازال فاعالً على مستوى      

  .ي تنتفي بالنسبة إليها وإلى أسرتها الصفة التمييزية بالمعنى السلبي للكلمةأسرتها ك

مع ذلك؛ فهناك فئات متزايدة ترفض التمييز حتى ولو كانت على مستوى            

  . عند األهل وترفض الرقابة المعتدلة التي يمارسها والدها على سلوكهاالالوعي

رتها لجهة التعامل بين    هناك أخيرا فئة تعتقد بوجود توازن وانسجام في أس        

يمكن االستنتاج إذن أن مشكلة التمييز ومدى قبولهـا ورفـضها           . الصبيان والبنات 

تتعلق بالمستوى التعليمي والثقافي الذي بلغته الفتاة؛ فكلما كانت فقيرة وغير متعلمة            

  .وجدت التمييز أمرا غير مطروح للتساؤل

كاء؛ قد بحثت دراسـات     ـ دور الموهبة والذ    ـ بالطبع  لكن ذلك ال يلغي   

عدة عن أدلة واقعية لما إذا كان مشاهير المبدعين والقادة يتفوقون على غيرهم في              

أن المشاهير يميلـون إلـى إظهـار تنـوع           ) 1931( الذكاء؛ فمثال أوضح وايت     
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استثنائي في االهتمامات؛ أي أنهم يكشفون عن تمكن أو اقتدار في عديد من أنـواع               

من % 90أن   ) 1980(  وقد وجد والبرج وراشر وباركرسون       .النشاطات اإلنسانية 

الشخصيات المشهورة التي درسوها تتميز بدرجة عالية من الـذكاء؛ ومـن حـب              

ولكن الذكاء وحده ال يكفي بالطبع؛      . االستطالع؛ الذي ال يكف عن طرح التساؤالت      

  .ولسنا هنا في مجال تقييمه على كل حال

  ـ : الحاجة إلى اإلنجاز
ـ        ) 1926(  كوكس   الحظت  301أن الرغبة في التفوق بين عباقرتها الـ

كانت عامالً أساسيا في الشهرة المتحققة؛ وكثيرا ما عّوضت هذه الرغبة عن حاالت             

وسوف نستدل عن هذه الناحية من المخطط       . الذكاء التي ال ترقى إلى الرتب العالية      

أشارت العديـد مـن      . والعائلي الذي تقوم به المراهقة فيما يتعلق بمستقبلها المهني       

؛ على أي شيء آخر ولو كان الـزواج؛ لكـن        )العمل بالطبع   ( الفتيات إلى أفضلية    

برزت حيرة فيما يتعلق باالختصاص؛ وهي مشكلة عامة عند الجنسين؛ ويبـدو أن             

  .أكثر ما يحتاج إليه الطالب هو التوجيه واإلرشاد فيما يتعلق بالتعلم واالختصاص

فئة التي تعطي األولوية للعمل المهني في تزايد مستمر على          الحظنا أن ال  

ما يبدو؛ وهن ال يجدن معنى لمستقبلهن إذا لم يقترن بعمل أو مهنة تحقـق نفـسها                 

ومن هذه الفئة من تريد أن تعمل بالدرجة األولى؛ ولم تخطط كثيرا للزواج؛             . عبرها

لمـاذا أدرس   : ز لـديهن  ولم ترهن مستقبلها بالعريس؛ والسؤال األساسي الذي يبر       

وهناك فئة سـوف   . كما أنهن يشرن إلى نمو شخصيتهن وتحقيقها       ؟   وأتخصص إذن 

تعمل؛ والعمل مهم جدا لها؛ لكن األولوية للبيت واألوالد؛ فإذا استطاعت التوفيـق             
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بين األمرين كان به؛ وإال فمنهن من سوف تختار االبتعاد عن العمل لفترة؛ والعودة              

  . األوالدإليه عندما يكبر

أما بالنسبة للفتيات الفقيرات فيختلف األمر؛ فهن تركن المدرسـة أو فـي       

طريقهن إلى ذلك؛ وعندما تتكلم إحداهن عن عمل ال يمكن أن يؤخذ األمـر علـى                

. محمل الجدّية فالعمل نوع من تمن هنا؛ ومن دون إعداد فعلي من أجل مهنة معينة              

 الفتيات الفقيرات اللواتي ال يكملن تعليمهن       أنالعمل يحتاج إلى تهيئة؛ ومن هنا نجد        

كي أعمل يجب أن أقوم بما يلزم مـن تهيئـة           ! ال يدركن تماما معنى اإلنجاز أصال     

  .و؛هذا ما ينقص وجودهن. وتدريب

لكن من المالحظ أن هناك تغيرا عند المراهقـة المنتميـة إلـى الفئـات               

  .جهن نحو التغييرالمتوسطة بشكل عام؛ فهن أكثر تطلبا من أنفسهن ويت

  ـ : ب المغامرة وعمل شيء مهمُح
كما رأينا فيما يتعلق بتطلب اإلنجاز عن طريق العلم والتخصص والعمل؛           

هناك فئات متزايدة من المراهقات اللواتي ال يجدن أنفسهن إال في العمل وال يقـبلن               

تقليـديا؛  والعمـل   . فكرة البقاء في البيت واالكتفاء بأن يقمن بدوري الزوجة واألم         

خاصة في الريف؛ ال تلجأ إليه إال المرأة الفقيرة المحتاجة؛ فهو يعبر عـن تـدني                 

خاصة عندما يكون في الحقول أو      ) التي تحتاج إلى العمل     ( مكانة المرأة المسكينة    

إنها النظرة التقليدية القديمة للعمل كقصاص ولـيس كوسـيلة تفـتح            . في المعامل 

تقول الفتاة التقليدية عادة إن البيـت هـو         .  لتأكيد الذات  الشخصية أو االستقاللية أو   

مملكة المرأة وهكذا تجد المرأة في البيت نوعا من الحماية؛ فالبيت يشكل القوقعة أو              

. إنه نوع من االختباء من الخارج المعتدي      . الصدفة التي تدفع المنافسة والصعوبات    
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وبالتالي فالمغامرة بعيدة عـن     ؛  .البقاء في المنزل هو نوع من الحصول على األمن        

لذا يمكن أن نعد حب المغامرة أو الرغبة في القيام بها           . مجال تفكير هؤالء الفتيات   

نوعاً من التحدي الذي لن ترغب فيه سوى الفتاة التي تطمح ألن تقوم بإنجاز أو أن                

لديها إمكانات يمكن أن تعبر عنها؛ وهو ربما مؤشر على شخصية مبدعة أو متطلبة              

واختلفت اإلجابات باختالف األوساط؛ فالتلميذات رغبن بالمخاطرة       . ي أقل األحوال  ف

كل حسب شخصيتها بينما اللواتي تركن المدرسة لم يجبن عن هذه األسئلة بوضوح             

ويختلف الصبيان عن البنات في كيفيـة        .دائما ألنها خارج الموضوع بالنسبة إليهن     

ذكور تمضية أوقات الفراغ خارج المنـزل       تمضية الوقت؛ فيغلب على المراهقين ال     

  .في معظم األحيان أو أمام التلفزيون في بعض الحاالت في العطل الصيفية

 مثالً يمضي وقته في السهر في محال األطعمة الخفيفة مع رفاقه أو             فبول

) رامي  ( أما  . في البيت؛ حيث يمضي أوقاته أمام التلفزيون في السهرة وقبل الظهر          

يقضي وقت فراغـه    ) رفيق  ( كذلك  .  مع خاله أو يمارس الرياضة     فيمضي الوقت 

 مع الرفاق في منازل بعضهم أو في الكافيتيريا أو يذهبون إلى الحـرش              التزاورفي  

يهتم بالنشاط االجتماعي؛ مثل المهرجانات أو مـا        ) مصطفى  . ( وقد يذهب للصيد  

ظـاهرة فـي القـرى      شابه؛ أو التجمع مع الرفاق أمام البيت أو في الساحة؛ وهي            

  .وأحياء المدن في الطبقات الشعبية؛ باإلضافة إلى الخروج عند األقارب

  ـ : القراءة
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القراءة هي النشاط األقوى عند هذا الجيل؛ ولم أجد سوى قارئـة نهمـة              

هي تهـرب مـن     . ؛ وهذا ما أعطاها ثقافة وثقة في النفس       )لين  ( واحدة فعلية هي    

  .عالمها الصعب إلى رحاب القراءة

والحظنا أن فعل القراءة فعل انتقائي ويتطلب مستوى اقتـصاديا معينـا؛            

فالكتب مكلفة وهي غير متوافرة في البيئات الفقيرة ولكن القراءة تظل محصورة في             

ويصعب الفصل بين اإلبداع    . معظم األحيان من ضمن النشاطات المدرسية المطلوبة      

دراسات حول المراهقين المبـدعين     والقراءة والتثقيف الذاتي؛ وقد أظهرت إحدى ال      

إن ). شـيفر وأناسـتازي     (  كل سنة     كتاباً 50 أكثر من    يقرءواأنهم يميلون إلى أن     

سعة االطالع ليست تسلية غير ضرورية؛ فغالبا ما تشير البحوث حول الشخـصية             

المبدعة إلى أهمية االهتمامات العريضة؛ وسعة األفق؛ والحاجة إلى الجدة والتنـوع            

فاالبتكار يعتمد على القدرة على رؤية العالقات بـين          ). 1969ستاين  ( يب  والترك

األفكار واألساليب التي لم ينتبه أحد إلى وجودها من قبل؛ ثم القيـام بـصهر هـذه                 

  .األفكار واألساليب في مركب جديد واحد

والتفوق المدرسي ليس هو المقياس على اإلبداع فالوقت الذي ينفق فـي            

رف األكاديمية؛ هو وقت يضيع من الجهـد المبـذول الكتـساب            تعقب درجات الش  

وهو وقت ال يمكن أن     . المعلومات والخبرات التي ال ترتبط مباشرة بالعمل الدراسي       

والعديد من المشاهير ينهمكون في برامج التعليم الـذاتي         . يستخدم في التأمل العميق   
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ين الـذين قـام آل      وقد كان ما ال يقل عن نصف األشخاص المشهور        . الخاصة بهم 

غورتسيل بدراستهم من القراء النهمين منذ وقت مبكر؛ واستمر حبهم للقراءة خالل            

ذلك ال ينفي بالطبع أن بعض العباقرة حـصلوا علـى عالمـات             . سنوات رشدهم 
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